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اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكم ََٰٰٓٓا َٰٓقُو ََٰٰٓٓء ام  نُفس 

 
ه ََٰٰٓٓأ

 
أ  .[3]التحريم:  ﴾ان ار ََٰٰٓٓلِيُكم َٰٓو 

 .«برهانيد! جهنم را از آتش تانايد، خود و خانوادهآورده ايمان كه آناني اي»

 پيشگفتار مترجم

 عبداهلل و درود و سالم محمد بن پيامبران، حضرت خاتم پاك بر روان سالمبا درود و 

 اطهار، تا روز جدا شدن و خانواده بيت و انصار و بر اهل فداكار، از مهاجرين بر ياران

 ابرار از اشرار. 

ا ر بشري جامعه ها و نيازهايخواست كه و جهاني كامل است ديني اسالم دين

 نيز پاسخگو خواهد بود.  و در آينده پاسخگو بوده مختلف هايزمان

 ، در ابعاد مختلفآن و مقررات قوانين كه است ممكن دين، زماني از اين كامل استفاده

 كه است ممكن زماني قوانين اين شوند. اجراي و خانواده، اجرا و پياده زندگي، در جامعه

 داريد، مجموعه روي در پيش كه شود. كتابي حاصل قوانين با اين كامل يينخست، آشنا

با  مسلمانان فرزندان براي كه و عقايد اسالم از احكام است گرانبها، سودمند و مختصري

 هند، يعني و عملي علمي برجسته هاياز شخصيت يكي و گويا توسط ساده زباني

 بيان بعداً كتاب اين است. اهميت شده نوشته« اهلل دهلوي كفايت مفتيموالنا  حضرت»

 شود.مي بيان لفمؤ از زندگي خواهد شد در اينجا مختصري

 دهلوي كفايت اهلل مفتي عالمه محترم لفبامؤ آشنايي

 به هند ديده پور جهان در شهر شاه ( ميالدي0872(. مطابق )ه0494موالنا در تاريخ )

 گشود.  جهان

 عباداهلل است.  خيراهلل بن اهلل بن فيض اهلل بن عنايت والد بزرگوار ايشان، شيخ
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  ابتدايی: تحصیالت
 مكتب، وارد مدرسه دوران از طي و پس گشت وارد مكتب سالگي پنج موالنا در سن

 را در آنجا خواند. موالنا شاگرد بسيار ذكي يو فارس عربي ابتداي هايشد و كتاب ابتدايي

شاگرد  و فراست خان، ذكاوت استاد وي، موالنا عبيدالحق كه بود. هنگامي و هوشمندي

 مدرسه موالنا به اهلل پيشنهاد نمود تا با اعزام عنايت شيخ كرد، به را احساس خويش

 كند.  در مراد آباد، موافقت مسجد شاهي

 از اساتيد ممتاز دو سال و تا مدت گشت آنجا اعزام موالنا به (.ه0001سال ) در

 و از اساتيد ديوبند رفته دارالعلوم مدرسه به (.ه0004آموخت. در سال ) آنجا، علم

 كبير موالنا خليل و محدث رسول، محمد حسن، موالنا غالم آنجا مانند: موالنا حكيم

 نمود.  علم كسب« داوود يبأ حل مجهود يفـال بذل» كتاب نويسنده احمد سهارنپوري

و در  فرا گرفت ،و موالنا محمود الحسن ميرتي را از موالنا عبدالعلي حديث دروس

 التحصيل ديوبند، فارغ لومدارالع از مدرسه و دو سالگي بيست در سن (.ه0002تاريخ )

 شد.

  تدريس:
 در مدرسه سال پنج مدت منطقه، به به و مراجعت شدن التحصيلاز فارغ موالنا پس

 ،موالنا اعزاز علي امثال شد و دانشمنداني تدريس پور مشغول جهان شاه« العلوم عني»

« ديوبند دارالعلوم» مفتي حسن سيد مهدي موالنا مفتي« ديوبند دارالعلوم» و فقه استاد ادب

 نمودند.  كسب مدرسه موالنا را در همان افتخار شاگردي و غيره

آن،  پور برپا شد، موالنا در ردجهان در شاه قاديانيت غائله وقتي (.ه0040در سال )

« دهلي أمينيه مدرسه» به سال و منتشر ساخت. و در همان را نوشت« الربهان» ماهنامه

 استاد مدرسه عنوان مدرسه، به آن باني ،ايلولوي الدينينام و بنا بر پيشنهاد مولوي رفت

 مدير مدرسه عنوان الدين، بهامين مولوي از وفات (. پسه0021شد. در سال ) برگزيده
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 و مسلمين اسالم فرهنگ به خدمت مشغول مدرسه شد و تا آخر عمر در همان انتخاب

 بود.

  سیاسی: تو مبارزا در مسايل شركت
 هايهند بود و مشغوليت مسلمانان و مرجع برجسته موالنا، مفتي اينكه به با توجه

 و قابل مهم نيز نقشي سياست دار بود. اما در ميدان را عهده تدريس، قضاء، افتأ و غيره

« اسالم مايعل جمعيت» و تشكيل در تأسيس و پيشتازان از عامالن و يكي داشت، توجهي

 بودند.  جمعيت اين دار رياستعهده سال بيست مدت آيند و بهشمار مي در هند، به

 محمود الحسن شيخ و ياران از معاونان يكي عثماني خالفت موالنا در تأييد قضيه

مار و استع عليه ديار در مبارزات آن بود. و همانند ساير علمأ و دانشمندان ،ديوبندي

 شدند.  زندان راستا دوبار روانه و در اين داشت فعالي انگليس، نقش ديكتاتوري

 . (0)كردند سپري را در زندان ماه هيجده مدت و بار دوم ماه شش مدت بار اول

 و دانش فيض كسب از محضر ايشان كه مرداني ممتاز و بزرگ از شاگردان بعضي

 باشند: مي رار ذيلق نمودند به

 ديوبند.  استاد دارالعلوم ،موالنا اعزاز علي والفقه األدب شيخ -0

 ديوبند.  دارالعلوم مفتي ،حسن سيد مهدي موالنا مفتي -4

 علمأ هند. جمعيت پيشين ناظم ،احمد سعيد دهلوي الهند موالنا حافظ سحبان -0

 دهلي.  امينيه استاد مدرسه،تيالويپ محمد عبدالغني موالنا مفتي الحديث شيخ -2

 بلوچستان.  قالت رياست اسبق القضاة قاضي بلوچ عبدالصمد مكراني موالنا مفتي -2

 اسالميه جامعه و مدير اسبق گجرات منطقه اهلل مفتي بسم موالنا محمد اسماعيل -3

 هند.  دابيل

                                           
پدر  اللكنوي عبدالحي عالمه نوشته« اخلواطر نزهة» كتاب موالنا به درخشان بيشتر از سيماي آگاهي براي -0

 شود. مراجعه ه/ ندوي بوالحسنأاستاد سيد  ،و دانشمند معاصر هند نويسنده
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و  ايران سنت اهل ذهبيم اسبق پيشواي ،موالنا عبدالعزيز مالزهي حضرت -7

 زاهدان. « دارالعلوم علميه حوزه»بنيانگذار 

  و تألیفات: تصانیف
معتبر و  زبان چندين و به شده اردو نگاشته زبان به در اصل كه سالماال تعليم -0

 گرديده. دنيا ترجمه زنده

 قصايد و اشعار عربي.  صورت به« الرياحني روض» -4

 ،ديوبندي الهند موالنا محمود حسن شيخ ر زندگيب ايجزوه -0

 «. مسلمانان و ملي مذهبي از منافع حمايت» -2

 هند.  اسالم علماي جمعيت بر كارنامه تفسير سياسي -2

 مرجع ، و يكاست و منتشر شده چاپ جلد ضخيم در هفت« المفتي كفايت» -3

 روز است.  و مسايل اسالمي مانند در فقهو بي بزرگ

  وفات:
در  دقيقه و پنج و بيست ده ساعت رأس ( ميالدي0924دسامبر ) و يك سي در تاريخ

 شد.  مشرف آخرت ابدي جايگاه و به بربست جهان سفر از اين خويش، رخت خانه

 ه آنجناز در تشييع دهلي صد هزار نفر از مسلمانان از وفات، حدود يك در روز دوم

شان، در  نماز بر پيكر پاك از اقامه و پس جسته و معرفت، شركت علم درخشان ستاره

 آن در ماتم اسالم شد. و جهان سپرده خاك به ،بختيار كاكي الدين قطب خواجه محوطه

 .لنعيما جنات يف دخلهأو اهلل رمحهنشست.  سوگ به و عرفان دانش زالله

 رساند.  تربت و بر آن خاك بر آن سالمي ا از ما درود و همصب
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  اإلسالم: تعليم كتاب اهميت

 تمام كه است و مخزني قالب در واقع كتاب آيد، اينبر مي كتاب از اسم كه همانگونه

 شوند. مي افتهي و در آن شده در آن، گنجانده اسالمي و عقيده احكام به مربوط مسايل

 عقايد و احكام دو قسمت شامل و هر بخش است، بر چهار بخش مشتمل كتاب اين

اول،  ، در بخشاست قبلي و قسمت بخش كننده تكميل و هر قسمت است. هر بخش

 ، و در بخشبيشتري با تفصيل دوم اند. در بخششده بيان طور ساده به عقايد و احكام

 است.  شده بيان كاملي و تفصيل با توضيح و چهارم ومس

 آن نويسيساده نويسيدر روان مصنف شيواي قلم است را باال برده امتياز كتاب آنچه

مورد نظر  آن، مسئله به تواند با مراجعهمي و هر كس بوده فهم بسيار عام است. كه

 بيابد.  راحتي را به خويش

 كردم.  گذاري را شماره آن پرسشهاي تمام بيشتر، بنده تسهيل جهت

ها در هند، پاكستان، افغانستان، كتاب از پر تيراژترين يكي سالماإلتعليم كتاب

در  ديني و مكاتب مدارس درسي و جزو برنامه است، ايران اسالمي و جمهوري بنگالدش

، «انگليسي»، «عربي»، «اردو» هايزبان به حال تا به كتاب ، اينباشدمي ياد شده جاهاي

 از برادران يكي توسط است. و قبالً و منتشر شده چاپ« بلوچي»، «سندهي»، «بنگالي»

و  از كلمات بسياري چون ولي گرديده و چاپ نيز ترجمه دري فارسي زبان به افغاني

نبود، بنابر  و زود فهم مأنوس ايران دانان فارسي براي افغانستان دري فارسي اصطالحات

 ترجمه به ، اقداماهلل حفظه محمد قاسم مولوي ارجمند جناب دوست پيشنهاد و تشويق

 نمودم. آن

و خطير گرديدند.  امر مهم اين باعث كند كه خير عنايت نيز جزاي ايشان خداوند به

 متوجه گرامي اگر خوانندگان است از خطا و نسيان مركب انسان طبيعت كه نجاييلذا از آ

 بنده و به نگريسته اغماض با ديده كه شدند، اميد است در ترجمه و يا تسامحي اشتباه

 گردد.  اهلل اصالح اءشان آينده هاير شوند تا در چاپيادآو
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و  نوجوانان جوانان بالخصوص دوستان تمام به كتاب اين هو مطالع در خاتمه، خواندن

 را در منزل از آن اينسخه است الزم شود. و بر هر فرد مسلمانمي خردساالن، توصيه

 كند. و آموزنده، قرائت صحيح با برنامه خانواده و براي داشته خويش

بذن ا﴿ بذل ََٰٰٓٓر  ََٰٰٓٓإِنذك ََِٰٰٓٓمنذا  ََٰٰٓٓت ق  نت 
 
ِميعَُٰٓٱَٰٓأ لِيمَُٰٓل َٰٓٱَٰٓلسذ  ﴾ع 

 خاشی عبدالمجید مردازهی

 زاهدان دارالعلوم علمیه حوزه



 
 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكم ََٰٰٓٓا َٰٓقُو ََٰٰٓٓء ام  نُفس 

 
ه ََٰٰٓٓأ

 
أ  .[3]التحريم:  ﴾ان ار ََٰٰٓٓلِيُكم َٰٓو 

 .«برهانيد! جهنم را از آتش تانايد، خود و خانوادهآورده ايمان كه آناني اي»

 قسمت اول: احكام -بخش اول

 تو كيستي؟: 0پرسش

 مسلمانم. پاسخ: من

 مسلمانها چيست؟ مذهب نام: 4پرسش

 پاسخ: اسالم.

 آموزد؟مي ما چه به اسالم: 0پرسش

 و سزاوار بندگي او شايسته و فقط است يگانه« اهلل» آموزد كه:را مي اين پاسخ: اسالم

 ،است الهي و قانون مجيد كتاب قرآن ،اوست خدا و فرستاده بنده محمد حضرت ،است

 آموزد.ما مي و دنيا را به دين خوبيهاي تمام است. اسالم و راست بر حق دين اسالم

 چيست؟  اسالم كلمه: 2پرسش

له   پاسخ: الَ 
د   ُاهلل لا اِ  اِ ُسوُل  ُُم ما  .اهللِ ر 

است. « اهلل» فرستاده نيست. محمد جز خداوند سزاوار عبادت به معبودي ترجمه: هيچ

 توحيد نيز گويند. را كلمه اين و

 است؟ كدام شهادت : كلمه2پرسش

ُِالَُُاَنُاَشَهدُ پاسخ:  دُ ُاَنُاُاَشَهدُ وَُُللُ اُِاَّلُاَُّلا َما ه ُُم  ُ وَُُاَُعبد  ول   .رَس 

 و گواهي نيست، عبادت ديگر شايسته كسي« اهلل»بجز  كه دهممي ترجمه: گواهي

 اوست. خدا و رسول محمد بنده حضرت كه دهممي

 است؟  كدام مجمل : ايمان3پرسش

ُپاسخ: 
َ
ُأ وَُُللُِبِاَُمنت  ُوَُُِصَفاتِهوَُُبِاَسَمائِهَُكَماُه  يعَُُقَِبلت   . اَحََكِمهََُُِجِ
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 موسوم خويش با نامها و صفات كه چنان آوردم يمانخداوند، ا يگانه ذات ترجمه: به

 او را پذيرفتم. و دستورهاي كاماح و تمام است

 است؟ كدام مُفصَّل ايمان: 7پرسش

ُپاسخ :ُ
َ
ُأ ُُللبِاَُُِمنت  ت ِبهُِوََُوَمآلئَِكِتِه ِلهوَُُك  ُُايلَومُِوَُُر س  ُللاُُِِمنَُُهَُِشُروََُُخريِهُُِالقدرُِوَُاآلِخِر

 . لَموِتُابَعدَُُابَلعِثُوََُُتَعايل

آوردم.  ايمان و روز قيامت و پيامبران آسماني هايو كتاب خدا و فرشتگان ترجمه: به

 ايمان از مرگ پس و بر زندگي است شده در تقدير از خوبيها و بديها نوشته نيز بر آنچه

 آوردم. 

 است؟  وجود آورده و به دهآفري كسي : شما را چه8پرسش

 را خداوند متعال مخلوقات و تمام و آسمان و اجداد ما را، زمين پاسخ: ما را و پدران

 است. آفريده

 است؟ كرده خلق چيزي : خداوند، دنيا را از چه9پرسش

 است.  آفريده و دستور خويش پاسخ: با قدرت

 گويند؟ مي آنها چه دارند، بهن خدا را قبول كه كساني: 01پرسش

 گويند. آنها كافر مي پاسخ: به

 گويند؟ مي آنها چه پرستند، بهرا مي بجز خداوند ديگر چيزهايي كه : كساني00پرسش

افِر»آنها  پاسخ: به  شود. مي گفته« ُمرِشك»و « ك 

 آنها چه به انخدا هستند مانند مسيحي دو يا سه معتقد به كه كساني: 04پرسش

 گويند؟مي

 گويند. مي« كافر»و « مرشك»را نيز  پاسخ: آنان

 شود يا خير؟ مي بخشوده« مرشك» انسان: 00پرسش

و  در دوزخ هميشه براي شود بلكهنمي هرگز بخشوده« مشرك» انسان ،پاسخ: خير

 قرار خواهد داشت.  الهي عذاب
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 است؟  بوده كسي چه محمد حضرت: 02پرسش

 او هستيم.  و ما امت خدا و پيامبر او بوده برگزيده بنده پاسخ: ايشان

 پيامبر ما در كجا متولد شده؟: 02پرسش

 معظمه عربستان، در شهر مكه ينپاسخ: در سرزم

 است؟ بوده چه حضرت آن جد مپدر و نا نام: 03پرسش

 است. عبدالمطلب جدش مهلل و ناحضرت، عبدا پدر آن پاسخ: نام

 باالتر است؟ ا از ساير پيامبرانپيامبر م آيا مقام: 07پرسش

 مخلوقات ما از تمام، و پيامبر باالتر است پيامبران پيامبر ما از تمام پاسخ: آري، مقام

 است. افضل

 است؟ كردهمي در كجا زندگي محمد حضرت: 08پرسش

 و ده رفته مدينه دستور خداوند به از آن، به بودند، پس در مكه سال و سه پاسخ: پنجاه

 نمودند. وفات سالگي و سه كردند، و در سنِّ شصت تمام، در آنجا زندگي سال

 دارد؟ حكمي باشد چه نداشته لپيامبر را قبو كه : كسي09پرسش

 ت؟پاسخ: كافر اس

 چيست؟  پيامبر داشتن منظور از قبول: 41پرسش

 خدا و بعد از خدا از تمام و رسول را بنده حضرت آن كه است پاسخ: منظور اين

 نموده، با ايشان و اتباع او پيروي و از دستورها و احكام دانست باالتر و افضل مخلوقات

 داشت.  كامل محبت

 ت؟ پيامبر و فرستادة خداست، چيس محمد حضرت اينكه دليل: 40سشپر

بجز  كه است گرفته انجام ايكارها و امور شايسته چنان حضرت آن پاسخ: توسط

 آنها وجود ندارد.  و وقوع انجام امكان پيامبر از ديگر كسي

 است؟  الهي قرآن، كتاب وجود دارد كه دليلي چه: 44پرسش

 كرده نازل و آنرا بر من ا استخد كتاب است: قرآن فرموده گفتار پيامبر كه پاسخ: اين
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 است. 

 بار؟  يا در چندين گرديده نازل حضرت بار بر آن مجيد در يك قرآن: 40پرسش

 و نياز زمان، بر آن خواست و بر حسب بتدريج مختلف در زمانهاي پاسخ: قرآن

 است.  شده نازل حضرت

 است؟  شده نازل چند سال در مدت قرآن: 42پرسش

 .«سال و سه بيست» : در مدت پاسخ

 است؟  شده نازل مجيد چگونه قرآن: 42پرسش

و  آيه يك است، گاهي پيامبران به وحي مأمور رساندن كه جبرئيل پاسخ: حضرت

كرد. مي تالوت  رتحض آن آورد و برايخداوند مي را از سوي سوره يك گاهي

داد كرد و دستور ميرا احضار مي وحي و نويسندگان آن، كاتبان از شنيدن پس پيامبر اكرم

 كنند و بنويسند. را ياد داشت تا قرآن

 نوشت؟ را نمي چرا خود پيامبر وحي: 43پرسش

 بودند. « ُامِّي» حضرت آن پاسخ: چونكه

 شود؟ مي گفته كسي چه به« ُامِّي»: 47پرسش

نامند. مي باشد، آنرا امي هنياموخت را از كسي و نوشتن سواد خواندن كه پاسخ: كسي

 و لطف آموزش بر حسب بود ولي فرا نگرفته را از كسي و دانش علم حضرت آن چهگر

 عنايت ايشان را به بسياري تر بودند و خداوند علومعالي مخلوقات خداوند، از تمام

 بود.  فرموده

 است؟  چكاره جبرئيل: 48پرسش

 رساند.مي پيامبران و دستور خداوند را به وحي كه ايست پاسخ: فرشته

 كند؟مي و بندگي عبادت خداوند را چگونه مسلمان: 49پرسش

 كند.مي حج دهد ومي گيرد، زكاتمي خواند، روزهپاسخ: نماز مي

 نماز چيست؟: 01پرسش
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و  كنيممي با آن، خداوند را بندگي كه است مخصوصي و روش پاسخ: نماز، عبادت

 است.  شده داده ها آموزشمسلمان به پيامبر اكرم و احاديث آن، در قرآن چگونگي

 است؟  نامند چگونهمي« نماز»را  آن كه بندگي مخصوص روش: 00پرسش

خوانند. حمد و ثنا و مي د و از قرآنايستنمي بسته يا در مسجد، دست پاسخ: در خانه

را  خويش پيشاني شوند و گاهيمي او خم در بارگاه آورند، گاهيخدا را بجا مي بزرگي

 نهند. مي خويش، بر زمين و اظهار عجز و ناتواني عقصد تضر به

 شود يا در خانه؟مي خدا نزديك به نماز گزار در مسجد شخص: 04پرسش

در  در محضر او قرار دارد، چه هميشه وجود دارد و انسان خداوند در هر جايپاسخ: 

 دارد. بيشتري نماز در مسجد ثواب خواندن در خانه، ولي مسجد و چه

 گيرد چهمي از نماز انجام پيش و پاها كه و صورت دست شستن : به00پرسش

 گويند؟مي

 نخواهد شد. نماز صحيح آن بدون گويند، كهمي« وضو»را  پاسخ: آن

 بايد باشد؟ طرف كدام به آدمي نماز، روي هنگام: 02پرسش

 قرار دارد. آن غربي جنوب در قسمت در ايران قبله، كه طرف پاسخ: به

 كنيم؟ قبله طرف را به خويش : چرا بايد رخ02پرسش

 نامند، و هنگامخدا( مي )خانه« كعبه»را  آن كه است ايخانه مكرمه پاسخ: در مكه

« ايران»ما  شهر از سرزمين آن باشد، و چون آن سوي ما به رخ كه است نماز، ضروري

 كنيم.مي مغرب سوي خود را به قرار دارد، ما روي آفتاب غروب در جانب تقريباً 

 دارد؟ نام خوانند چهو نماز مي كنندمي آن سوي به رخ كه طرفي : آن03پرسش

 دارد. نام« قبله»پاسخ: 

 شود؟مي روز، چند بار نماز خوانده شبانه در يك: 07پرسش

 بار. پاسخ: پنج

 نماز چيست؟  وقت پنج : نام08پرسش
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 پاسخ:

 شود. مي خوانده آفتاب از طلوع پيش كه« نماز فجر» -اول

 شود.مي خوانده آفتاب از زوالبعد  كه« نماز ظهر» -دوم

 خوانده آفتاب از غروب پيش ساعت و نيم در حدود دو يا يك كه« نماز عصر» سوم

 شود.مي

 شود.مي خوانده آفتاب بعد از غروب كه« نماز مغرب» -چهارم

 ندهخوا آفتاب از غروب پس ساعت و نيم در حدود دو يا يك كه« نماز عشا» -پنجم

 شود.مي

 اذان:

 چيست؟« اَذان»: 09پرسش

 قبله نماز، رو به از خواندن پيش رسد، لحظاتينماز فرا مي وقت كه پاسخ: هنگامي

 نامند.مي« اَذان»را  آن اصطالحاً  شوند كهمي گفته ذيل بلند كلمات و با صداي ايستاده

 اذان:  چگونگی

،ُاللُ ُ- ْكََب 
َ
ُأ .ُالل  ْكََب 

َ
ُأ ،ُالل  ْكََب 

َ
ُأ ،ُالل  ْكََب 

َ
ُُأ

-ُُ ْنََُّلُإَِلَُإَِّلاُالل 
َ
ُأ ْشَهد 

َ
ُأ ْنََُّلُإَِلَُإَِّلاُالل 

َ
ُأ ْشَهد 

َ
ُأ
دا ُُاَنُاُاَشَهدُ ُ- َما ول ُُُم  دا ُُاَنُاُلل،ُاَشَهدُ ا ُُراس  َما ول ُُُم  ُللُا ُُراس 
َُُحُاُ- لوِة،َُحُاََُعَ ُُالصا لوِة.ََُعَ ُُالصا
َُُحُاُ- ُُالَفاَلِح،َُحُاََُعَ ُالَفاَلِح.ََُُعَ
ُالَلُاَكََبُالَلُاَكََب.ُُ-
.ُاَُّلُااُُِاِلََُُّلَُُ- ُلل 

 ترجمه:

 است.  است، خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، خدا بزرگ خدا بزرگ»
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 نيست.  بجز خدا، ديگر معبودي اينكه به دهممي گواهي

 نيست.  بجز خدا، ديگر معبودي اينكه به دهممي واهيگ

 اينكه به دهممي خداوند است. گواهي فرستاده محمد حضرت اينكه به دهممي گواهي

 خداوند است.  فرستاده محمد حضرت

 نماز.  سوي نماز، بشتابيد به سوي بشتابيد به

 رستگاري.  سوي رستگاري، بشتابيد به سوي بشتابيد به

 . «نيست ديگر معبودي است، بجز وي است، خدا بزرگ خدا بزرگ

لو»دوبار « الفالحُیلعُح» در نماز فجر، بعد از گفتن  گفته «انلاومُُِنَُمُرَُخريُرُةاَلصا

 بهتر است.  است: نماز از خواب چنين معنايش شود كهمي

 گويند؟مي چيزي چه : تكبير به21پرسش

 و همان ايستاده سر امام پشت شوند، شخصينماز مي آماده مردم از اينكه پاسخ: پيش

لوُقَاَمِتُُقَد»دوبار « الفالحَُعُح»دارد و بعد از مي را اعالم اذان كلمات  اضافه« ة ُالصا

 كند.مي

 گويند؟ مي را چه و تكبير گوينده : اذان20پرسش

 گويند. مي« مُكَبِّر»را  و تكبير گوينده« مُؤَذِّن»را  گوينده پاسخ: اذان

 كسي نماز و به اين شود، بهمي خوانده جمعي دسته صورت به كه نمازي: 24پرسش

 گويند؟مي مردم، چه بقيه ايستد و بهاز همه، جلوتر مي كه

 و به« اِمام»ايستد مي جلوتر از ديگران كه كسي و به« نماز جماعت»نماز،  اين پاسخ: به

 گويند. مي«يمُقتَدِ »خوانند نماز مي« اِمام»سر  پشت كه بقيه

 گويند؟ مي خواند، چهتنها نماز مي كه كسي: 20پرسش

 گويند. مي« مُنفَرِد»او  پاسخ: به

آنجا نماز  در شود و فقطمي نماز آماده خواندن براي كه محلي به :22پرسش

 گويند؟ مي خوانند، چهمي
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 گويند. مي« مَسجِد»را  پاسخ: آن

 شود؟ مي آورده جاي به اعمالي : در مسجد چه 22پرسش

 كرد يا مشغول مجيد تالوت بود، نماز خواند يا قرآن پاسخ: در مسجد بايد خاموش

 در مسجد، صحيح برپا كردن مورد، غوغا و آشوب بي زدن شد. حرف الهي ذكر و عبادت

 نيست. 

 دارد؟  فوايدي نماز چه: 23پرسش

 باشد: زير مي بشرح از آن برخي دارد كه شماريپاسخ: نماز فوايد بي

 و تميز است.  پاك نماز گزار هميشه آدم و لباس بدن -0

 است.  نماز گزار خشنود و راضي خداوند از آدم -4

 و خشنود خواهد شد. نماز گزار راضي آدم از اكرم رسول حضرت -0

 است.  نماز گزار نزد خداوند محبوب آدم -2

 واقع خوب هايآدم و ستايش دنيا هم، مورد احترام نماز گزار در اين شخص -2

 شود. مي

 ماند. مي محفوظ از گناهان نماز گزار از بسياري -3

 دهد. قرار مي طمينانو ا از مرگ، در آسايش نماز گزار را خداوند پس -7

 است؟  چگونه آن شود؟ و عبارتمي خوانده چيزي در نماز چه: 27پرسش

 زير است: شود بشرحمي خوانده آن، آنچه پاسخ: از آغاز نماز تا اختتام

 : اهلل أكبر )خداوند از هر چيز بزرگتر است( تکبیر

 :اءثن

َُوتَُ» َُوِِبَْمِدَك، ما ُاللاه  بَْحانََك َُغرْي كَُس  ُإَِلَ َُوََّل َك، َُجدُّ َُوَتَعاََل َك، ُاْسم   بارالها به» .«بَارََك

 تو بسيار با بركت گرامي گوييم. نامتو را مي ، و حمد و ثنايكنيممي اعتراف و تقدست عظمت

 . «نيست پرستش شايسته معبودي پاكت، هيچ تو بسيار واال و بجز ذات و جالل است. و عظمت

 تعوُّذ:
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يَْطاِنُالراِجيْمُِ» وْذ ُبِالِلُِمَنُالشا ع 
َ
  .«مردود و لعين از شرِّ شيطان برممي هلل پناها به»ُ.«أ

 تسمیه:

 . «است و مهربان بسيار بخشاينده كه كنمهلل آغاز ميا نام به» بسم اهلل الرمحن الرحيم.

 :يا الحمد شريف فاتحه سوره

ََِٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱ﴿ ََِٰٰٓٓلِِلذ ِينَِٰٓٱَٰٓمَِٰٓي و ََٰٰٓٓلِِكَٰٓم  ٣َََٰٰٰٓٓٓلرذِحيمَِٰٓٱَٰٓلرذِنَٰمۡحٱ٢ََٰٰٓٓل ِمي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر ب  َِٰٓإَويذاك ََُٰٰٓٓبدَُٰٓن ع ََٰٰٓٓإِيذاك ٤َََٰٰٰٓٓٓل 
ر  َٰٓٱَِٰٓدن اه َٰٓٱ٥ََٰٰٓٓت عِيَُٰٓن س َٰٓ ِ َٰٓلص  َِٰٓصر  ٦َََٰٰٰٓٓٓت قِيم َُٰٓمس َٰٓل َٰٓٱَٰٓط  ِين َٰٓٱَٰٓط  ن َََّٰٰٓٓلذ

 
م َٰٓأ َٰٓع  ل ي ََٰٰٓٓت  ََِِٰٰٓٓهم َٰٓع  ي 

غ َٰٓل َٰٓٱَٰٓغ  ل ي ََُٰٰٓٓضوِبَٰٓم  َِٰٓهم َٰٓع 
َٰٓ ل  ٓاٱَٰٓو   ﴾٧َٰٓل ِي َٰٓلضذ

 است. بسيار بخشنده، و مهربان پروردگار جهانيان كه اهلل است ها برايخوبي تمام» :ترجمه

خواهيم. ما را بر مي از تو كمك و فقط پرستيمتو را مي روز جزا است. )خدايا( فقط است. مالك

و  بر آنها خشم كه كساني راه اي. نهفرموده بر آنها انعام كه كساني فرما. راه هدايت راست راه

 . «شوندگان گمراه بر راه و نه گرديده تو نازل غضب

 :كوثر سوره

ع ََٰٰٓٓإِنذا َٰٓ﴿
 
ي َٰٓأ و َٰٓل َٰٓٱَٰٓك َٰٓن  َٰٓط  ل ١َََِٰٰٰٓٓٓث ر َٰٓك  ب ِك ََٰٰٓٓف ص  انِئ ك ََٰٰٓٓإِنذ٢َََٰٰٰٓٓٓر َٰٓن  َٰٓٱو ََٰٰٓٓلِر  َٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓش 

َُٰٓب َٰٓل    .[0-0]التكاثر:  ﴾٣َٰٓت 

 و قرباني نماز بخوان پروردگارت براي پس ايم.تو كوثر داده پيامبر( همانا ما به )اي»ترجمه: 

 . «است آينده تو بي دشمن تحقيق كن. به

 :اخالص سوره

َُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ د ََٰٰٓٓلِلذ ح 
 
َُٰٓٱ١ََٰٰٓٓأ دَُٰٓٱَٰٓلِلذ م  ل م ََٰٰٓٓي ِل ََٰٰٓٓل م ٢َََٰٰٰٓٓٓلصذ ل م ٣َََٰٰٰٓٓٓيُول  ََٰٰٓٓو  ََُٰٰٓٓي ُكنَٰٓو  ُد ََُٰٰٓٓكُفًوآَٰۥّلذ ح 

 
 ﴾٤َٰٓأ

 .[2-0]اإلخالص: 

 از او كسي و نه را زاييده كسي نه نياز استاست. ا بي او ا يگانهپيامبر( بگو  )اي»ترجمه: 

 . «او نيست همتاي شده. و كسي زاده

 :فلق سوره

ُعوذََُٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿
 
ََِٰٰٓٓأ ل قَِٰٓل َٰٓٱَٰٓبِر ب  ََِٰٰٓٓمِن١ََٰٰٓٓف  آَٰش   ل ق ََٰٰٓٓم  ََِٰٰٓٓو ِمن٢ََٰٰٓٓخ  ِسق ََٰٰٓٓش  

ََٰٰٓٓإِذ آََٰغ  ََِٰٰٓٓو ِمن٣ََٰٰٓٓو ق ب  َٰٓش  
دَِٰٓل َٰٓٱَِٰٓفََِٰٰٓٓتَٰٓث  َٰٓنلذفذ َٰٓٱ اِسد ََٰٰٓٓش  ََِٰٰٓٓو ِمن٤ََُٰٰٓٓعق  د ََٰٰٓٓإِذ آَٰح  س    .[2-0]الفلق:  ﴾٥َٰٓح 
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 برم، از شر تماممي پناه پروردگار صبح چنين( بگو به پيامبر در دعاهايت )اي»ترجمه: 

دمند. و از ها ميبر گره كه جا را فرا گيرد. و از زناني همه كه هنگامي و از شر تاريكي مخلوقات

 . «شود آماده كينه ايبر كه جو هنگامي شر كينه

 :الناس سوره

ُعوذََُٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿
 
ََِٰٰٓٓأ لِِك١َََٰٰٰٓٓٓنلذاِسَٰٓٱَٰٓبِر ب  ََِِٰٰٓٓمن٣ََٰٰٓٓنلذاِسَٰٓٱَٰٓهَِٰٓإِل  ٢َََٰٰٰٓٓٓنلذاِسَٰٓٱَٰٓم  َٰٓٱَٰٓش  

٤ََٰٰٓٓنذاِسَٰٓل  َٰٓٱَٰٓو اِسَٰٓو س َٰٓل 
ِيٱ   .[3-0]الناس:  ﴾٦َٰٓنلذاِسَٰٓٱو ََٰٰٓٓنذََِٰٓل َِٰٓٱَِٰٓمن ٥َََٰٰٰٓٓٓنلذاِسَٰٓٱَُٰٓصُدورََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓوُِسَٰٓيُو س َََّٰٰٓٓلذ

آدميان،  برم، پادشاهمي پناه پروردگار آدميان چنين( بگو به اهايتپيامبر در دع )اي»ترجمه: 

كند. از جنها باشد يا از مي وسوسه آدميان در دلهاي كه كننده معبود آدميان، از شر وسوسه

 . «آدميان

 ركوع: 

بَحانَُ»شدن،  خم در حال تسبيح يعني َُُس   گار بزرگپرورد و پاكي تسبيح« الَعِظيمُ َُرّبر

 كنم. مي را بيان خويش

 قومه:

خداوند حمد « حَمِدَهُ هلل لِمَناُ سَمِعَ»از ركوع.  باال رفتن هنگام به تسبيح گفتن يعني

 كند.مي او را ستايش را شنيد كه كسي

 حمد قومه: 

«َُ  تو است.  تو و براي ها مخصوصخوبي تمام .«احلَمدُ َُكَُربانَاُل

 سجده:

بَحانَُ»سر بر زمين.  گذاشتن در حال تسبيح عنيي َُُس  پروردگار واال و  تسبيح« َعاَّلَُرّبر

 كنم.مي را بيان برتر خويش

 :تشهد يا التحیات

َُوَبرَُ» ُالِل َُورَْْحَة  ُانلاِِبُّ َها يُّ
َ
ُأ َُعلَيَْك اَلم  ُالسا ، يربَات  َُوالطا لََوات  َُوالصا ُلِِل، ،ُاتلاِحياات  اكَت ه 

دا ُ َما ُُم  نا
َ
ُأ ْشَهد 

َ
َُوأ ، ُالل  ُإَِّلا ُإَِلَ ََُّل ْن

َ
ُأ ْشَهد 

َ
ُأ ، احِلِْْيَ ُالصا ُالِل ُِعبَاِد ُویلََعَ َُعلَيْنَا اَلم  هُ ُالسا َعبْد 
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 ُ ْول   .«َورَس 

پيامبر و  بر تو اي هلل اند. سالما مخصوص بدني عبادت و تمام قولي عبادات تمام» :ترجمه

هلل ديگر بجز ا كه دهممي اهلل. گواهي نيك بر ما و بر بندگان هلل بر تو باد، سالما و بركت رحمت

 . «اهلل است و رسول محمد بنده بر اينكه دهممي نيست. و گواهي معبودي

 : درود شريف

«ُ ُیلَعَ َُصلايَْت َُكَما ٍد، َما ُُم  ُآِل ُویلََعَ ٍد َما ُُم  ُیلَعَ َُصلر ما ُإِناَكُاللاه  ُإِبَْراِهيَْم، ُآِل ُویلََع ُِإبَْراِهيَْم
ُآِلُ ُإِبَْراِهيَْمُویلََعَ ٍد،َُكَماُبَاَرْكَتُیلَعَ َما ُآِلُُم  ٍدُویلََعَ َما ُُم  ُبَارِْكُیلَعَ ما ،ُاللاه  يْدر ََُمِ يْدر إِبَْراِهيَْم،َُْحِ

يْدُر ََُمِ يْدر  . «إِناَكَُْحِ

 و آل بر ابراهيم كه همانگونه كن نازل رحمتمحمد  خداوندا! بر محمد و آل»: ترجمه

 هستي. خداوندا! بر محمد و آل و با عظمت شده فرمودي. همانا تو ستوده نازل رحمت ابراهيم

 همانا تو ستوده فرمودي نازل بركت ابراهيم و آل بر ابراهيم كه همانگونه كن نازل محمد بركت

 . «هستي و با عظمت شده

 بعد از درود:  دعاي

ُمُِ» َُمْغِفَرة  ُيِلْ ُفَاْغِفْر نَْت،
َ
ُأ ُإَِّلا ن وَْب ُاذلُّ َُيْغِفر  َُوََّل َُكِثرْيا ، لْما  ُظ  َُنْفِِسْ َُظلَْمت  ْ ُإِِّنر ما ْنُاللاه 

ُالراِحيْمُ  ْور  نَْتُالَْغف 
َ
ُإِناَكُأ  . «ِعنِْدَكَُوارَْْحِِْنْ

بجز تو ديگر  كه نيست شكي امبسيار كرده ظلم خويش خداوندا! همانا بر نفس» ترجمه:

فرما. همانا تو  رحم خود بيامرز و بر من خاص مرا با آموزش آمرزد. پسرا نمي گناهان كسي

 . «هستي و مهربان بخشاينده

 : سالم

الَُ» مُمُ اَلسا ُالِلَُِِعلَيك   . «َورَْْحَة 

 . «ادبر شما ب الهي و رحمت سالم» ترجمه:

 : بعد از نماز دعاي

،َُتبَاَرْكَتُيَاَُذاُاْْلاََلِلَُواإِلْكَرامُِ» اَلم  َُوِمنَْكُالسا اَلم  نَْتُالسا
َ
ُأ ما  . «اللاه 
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 تو خواهد رسيد. با بركت از طرف و سالمتي هستي دهنده بار الها! تو سالمتي» ترجمه:

 .«بزرگوار و با عظمت! ذات اي يهست
 :قنوت دعاي

«ُ، ُاْْلرَْيَ َُعلَيَْك َُون ثِِْنْ َُعلَيَْك َُوَنتََوَّكا  ُبَِك ُون ْؤِمن  َُونَْستَْغِفر َك، ُنَْستَِعيْن َك، ُإِناا ما اللاه 
ُ َُوََنْلَع  ر َك، ُنَْكف  َُوََّل ر َك َُونَْشك  َُيفُ َوترَت ک  ،ُُ،ر كَُجَمْن د  َُونَْسج  ْ ُن َصِّلر َُولََك ، َُنْعب د  ُإِيااَك ما اللاه 

لْحَُِوإيَِلُْ اِرُم  فا َُعَاابََكُبِالْك  ْوُرَْْحَتََك،َُوََن َْىَُعَاابََك،ُإِنا ،َُونَرْج   . «قرَُكُنَْس َىَُوَْحِْفد 

آوريم. و بر تو مي تو ايمان و به طلبيممي و آمرزش خداوندا! همانا از تو كمك»: ترجمه

 اتنموده، نا سپاسي گزاريز تو سپاسا كنيممي ستايش كنيم. و تو را با خوبيو اعتماد مي توكل

آييم. و تو مي سوي كنيم. و بهمي و سجده خوانيمتو نماز مي و براي پرستيمو تو را مي كنيمنمي

 . «تو دامنگير كفار است بيمناكيم. همانا عذاب اميدوار و از عذابت از رحمتت

 وضو: روش

 بايد وضو گرفت؟  : چگونه 84پرسش

ها را تا نشست. آستين قبله رو به پاك برداشته، در جاي آب پاكي اسخ: در ظرفپ

بار  شست. سه را تا مفصل بار هر دو دست و سه اهلل گفت، آرنجها باال زد. بسم باالي

 كرد با انگشت در بيني بار آب سه نمود. آنگاه استفاده كرد، از مسواك در دهان آب

را شست.  خويش بار صورت سه و تميز كرد. سپس را صاف چپ، بيني ستد كوچك

موها  كه جايي ماليد. از پيشاني را خوب خويش ريخت. و صورت را بر صورت آب

دستها را با  شود. سپس شسته صورت گوش تا آن گوش و از اين اند تا زير چانهروييده

دستها را  شود. بعداً  شسته چپ دست و سپس راست دست تنخس كه ايگونه آرنجها به

 نمود. مسح را نيز مسح گردن ها و سپسگوش كرد. سپس كرده، سر را مسح خيس با آب

 پچ پاي و سپس راست پاي بار هر دو پا را نخست سه است. سپس بار كافي يك فقط

 پا شست. را با قوزك
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 ز:اداي نما روش

 است؟  نماز چگونه خواندن : روش29پرسش

 است:  ذيل بشرح نماز خواندن پاسخ: روش

نماز را  و نيت بايست قبله رو به پاكي تميز بپوش، در جاي وضو كن، لباس نخست

 ببند. دست ها را در زير نافبكن. هر دو دستها را تا گوشها باال برده، اهلل أكبر بگو. دست

 و آن طرف اين به بايست كامل و احترام قرار بده. با ادب چپ دست را باالي راست

ُ»ثنأ  و نخست باش خداوند متوجه سوي به كامالً نكن نگاه طرف ما ُاللاه  بَْحانََك س 
َُغرْي كَُ ُإَِلَ َُوََّل َك، َُجدُّ َُوَتَعاََل َك، ُاْسم  َُوَتبَارََك َُوِِبَْمِدَك، »ُ

َ
وذُ أ يَطانُُِِمنَُُللبِاُُِع  و  الراِجيمُالشا

بگو.  آمين آهسته الحمد، را تا آخر خوانده را بخوان. آنگاه الرحيمُالرْحنُللاُبسم سپس

هر دو  برو. در ركوع ركوع خوانده، تكبير بگو و به اييا ديگر سوره اخالص سوره سپس

بَحانَُ» ركوع بگير و تسبيح محكم را با هر دو دست خويش زانوي َُُس   را سه« الَعِظيمَُرّبر

َده ُُلَِمنُللا َُُسِمعَُ» يعني« تسميع» بار بخوان. سپس يا پنج بايست. و تحميد  راست گفته« َْحِ

هر دو زانو و  نخست برو كه سجده به ايگونه به تكبير گفته بگو، سپس« احلَمدُ َكََِربانَاُل»

 پيشاني و سپس بيني هر دو دست، اول ميان بگذار. سپس را بر زمين هر دو دست سپس

بَحانَُ» سجده بگذار. تسبيح را بر زمين َُُرٍّبَُُس 
َ
تكبير  بار بخوان. سپس يا پنج را سه« یلعال

 اول سجدهرا مانند  دوم سجده باز تكبير گفته بنشين بردار و راست سر را از سجده گفته

 بر زمين بلند شدن، دست در حين بلند شو كه ايگونه و به تكبير گفته بجا آور. آنگاه

 شروع دوم ها ركعتاست. بعد از سجده شده كامل ركعت ها يكبگذار. تا سجده

 سجده و هر دو برو. قومه ركوع و به بخوان ايالحمد، را با سوره خوانده شود. تسميهمي

 نخست آنگاه درود و دعا بخوان، تشهد و سپس ، اولتشهد بنشين براي آورده را بجاي

رسيد.  پايان نماز به بگو. تا اينجا دو ركعت سالم چپ سمت به و سپس راست سمت به

 دعا را بخوان. اين گفتن سالم از پس
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ُال» َُوِمنَْك اَلم  ُالسا نَْت
َ
ُأ ما َُواإِلْكَرامُِاللاه  ُاْْلاََلِل َُذا ُيَا َُتبَاَرْكَت ، اَلم  ها را بلند . دست«سا

 هر دو دست شدي از دعا فارغ ها باالتر نبر، وقتيها را از شانهدست دعا بكن. البته كرده

 بمال. خويش را بر چهره

  بايد نشست؟ تشهد چگونه خواندن هنگام به هر دو سجده ميان: در21پرسش

 بنشيند. بايد توجه آن را گسترانده، روي چپ كند و پاي را قايم راست پاسخ: پاي

را بر  هر دو دست نشستن باشند. در حال قبله طرف به راست پاي انگشتان كه داشت

 زانوها بگذارد.

 وجود دارد يا خير؟ فرقي امام، منفرد، و مقتدي در نمازهاي: 20پرسش

ثنأ،  از خواندن پس اول و منفرد در ركعت امام وجود دارد كه تفاوت اين آريپاسخ: 

 و الحمد و سوره نيز تسميه دوم خوانند و در ركعتمي ايتعوذ و تسميه، الحمد، و سوره

 اين دوم شود. فرقمي خاموش خواند و بعداً ثنأ، مي اول در ركعت فقط خوانند، مقتديمي

گويند، و مي حمده اهلل لمن و منفرد، سمع از ركوع، امام بر خاستن هنگام : بهكه تاس

 گويد. مي احلمد ربنا لك فقط مقتدي گويد. البتهتسميع، تحميد نيز مي همراه منفرد به

 شود؟ مي خوانده باشد چگونه يا چهار ركعتي ركعتي اگر نماز سه: 24پرسش

از  در قعده، پس شد. البته بيان قبالً شود كهمي خوانده كعت، همانگونهپاسخ: دو ر

است، دو  يا سنت يا نفل برخيزد. اگر نماز واجب تكبير گفته تشهد، درود نخواند. بلكه

و  سوم است، در ركعت بخواند و اگر نماز فرض اول آخر را همانند دو ركعت ركعت

 دهد.  انجام اول را همانند دو ركعت افعال نخواند، بقيه ايحمد سورهال همراه به چهارم

 شود يا خير؟ مي خوانده هم ركعت سه يا نفل : نماز سنت20پرسش

 صورت شود به بايد خوانده يا دو ركعت چهار ركعت يا سنت نماز نفل ،پاسخ: خير

 نيست.  درست ركعتي سه

 است؟  چگونه ركوع حصحي روش: 22پرسش
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 برابر باشند يعني با هم : كمر و سر بايد در ركوعكه است صورت بدين پاسخ: ركوع

 شوند. داشته نگه ها محكمتر باشد. زانوها با دستپايين باالتر و نه سر از كمر نه

 است؟ چگونه سجده صحيح : روش22پرسش

باشد. و  قرار داشته ها بر زميندست پنجه يرد كه:گ صورت طريق بدين پاسخ: سجده

 از پهلوها دور باشند.  از رانها و هر دو دست باال باشد. شكم دست، از زمين قسمت بقيه

 ؟و خوانده شمارش چيزي نماز، با انگشتها چه از اختتام : پس23پرسش

 شود؟مي

ان  »بار  و سه پاسخ: سي « أ كرب   هللأ  ُ»و چهار بار  سي« هللِا حل مدُ »بار  سه و سي« اهلل ُسبح 

 بسيار دارد. ثواب تسبيحات اين گفتن



 
 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكم ََٰٰٓٓا َٰٓقُو ََٰٰٓٓء ام  نُفس 

 
ه ََٰٰٓٓأ

 
أ  .[3]التحريم:  ﴾ان ار ََٰٰٓٓلِيُكم َٰٓو 

 .«برهانيد! مجهن را از آتش تانايد، خود و خانوادهآورده ايمان آنانيكه اي»

 دوم: عقايد قسمت -اول بخش

 عقايد: 

 بر چند چيز استوار است؟  اسالم و پايه اساس: 27پرسش

 چيز استوار است. بر پنج اسالم پاسخ: پايه

 و با زبان پذيرفتن را با دل آن و مطلب مفهوم شهادت. يعني يا كلمه طيبه اول: كلمه

 اقرار كردن.

 نماز. دندوم: خوان

 زكات. سوم: دادن

 رمضان. مبارك ماه روزه گرفتنچهارم: 

 كعبه. خانه پنجم: حج

 دارد؟ مفهومي و چه چيست طيبه كلمه: 28پرسش

دُرُاللَُّلُااُُِلَُاَُُِّلَُ»است:  اين طيبه پاسخ: كلمه َما ول ُُُم   بجز خداوند كسي» :يعني «للاُراس 

 .«خداست و رسول فرستاده محمد نيست. حضرت عبادت شايسته
 دارد؟  مفهومي و چه چيست شهادت : كلمه29پرسش

هُ »است:  اين شهادت پاسخ: كلمه َُعبْد  دا  َما ُُم  نا
َ
ُأ ْشَهد 

َ
َُوأ ، ُالل  ُإَِّلا ُإَِلَ ََُّل ْن

َ
ُأ ْشَهد 

َ
أ

 ُ ْول   .«َورَس 
 محمد حضرت كه دهممي نيست. و گواهي بجز اهلل ديگر معبودي كه دهممي گواهي»

 .«اهلل است و رسول بنده
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با زبان،  آن از خواندن فوق، فقط كلمه و مفهوم معني از فهميدن آيا بدون: 31پرسش

 شود؟مي مسلمان ميآد

 است.  الزم اقرار كردن و با زبان يقين و با دل را فهميدن مفهومش پاسخ: خير؟ بلكه

 گويند؟مي را چه اقرار كردن نو با زبا يقين با دل: 30پرسش

 گويند.مي آوردن پاسخ: ايمان

 آوردنش ايمان تواند اقرار كند، چگونهنمي و با زبان است گنگ كه : كسي34پرسش

 شود؟مي معلوم

 و پيامبريخداوند  ييگانگ با اشاره كه است اينقدر كافي پاسخ: در مورد گنگ

 دارد.  را اعالم محمد حضرت

 است؟ بر چند چيز الزم ايمان نمسلما براي: 30پرسش

 زير است: بشرح مفصل آنها در ايمان بيان چيز كه پاسخ: بر هفت

«ُ
َ
ُأ ت ِبهُِوَُُئَِكِتهَُِمالوَُُللبِاَُُِمنت  ِلهُِوَُُك  َُتَعايَلُُللاُُِِمنَُُهَُِشُروَُُهَُِخريُُِالَقدرُِوَُُِخرُِاآلُايلَومُِوَُُر س 

 .«الَموِتُُبَعدَُُابَلعِثُوَُ
 باشند؟ بايد داشته ايعقيده خداوند چه به ها نسبت: مسلمان32پرسش

 باشند كه: داشته عقيده د چنينپاسخ: باي

 است. خداوند يگانه -0

 نيست. بندگي ديگر اليق كسي ياست.. و بجز و و عبادت بندگي او شايسته فقط -4

 نيست. و همتايي شريك او هيچ براي -0

 نيست. پوشيده بر وي چيزي هيچداند. را مي او هر سخن -2

 است. درتاو توانا و با ق - 2

را  جهان و تمام و انسان او زمين، آسمان، خورشيد، ماه، فرشتگان، ستارگان، جن -3

 است. جهان كاو مال است. و فقط آفريده

دستور او  طبق مخلوقات كردن و زنده ميراندن كند يعنيمي ميراند و زندهاو مي -7
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 گيرد.مي انجام

 دهد.مي و روزي رزقرا  مخلوقات او تمام -8

 خوابد.مي نوشد و نهمي د و نهخورمي چيزي او نه -9

 خواهد بود. و تا هميشه بوده هخود از هميش او بخودي -01

 است. او را نيافريده كسي -00

 ا است.و مبر امور پاك اين ام، از تمو فرزندي زن و نه هست پدري او نه براي -04

 نيست. محتاج چيزي و يا به سيك او هستند و او به نيازمند و محتاج همه -00

 نيست. او مانند و مشابه چيزي مانند است. هيچ او بي -02

 است. عيبها و نقصها پاك ز تماماو ا -02

 براي كه و ساير چيزهايي و صورت و شكل و بيني و پا و گوش او از دست -03

 ا است.و مبر اند، پاكثابت تمخلوقا

 است.  گمارده و تدبير امور عالم و بر نظم را آفريده او فرشتگان -07

و  است، تا دين را فرستاده خويش، پيامبران مخلوق ماييو راهن هدايت او براي -08

 دور كنند و سخنان و نادرست زشت را از سخنان دهند و آنان آنها نشان را به حق مذهب

 آنها بياموزند.  به خوب

  فرشتگان:

 اند؟كاره چه فرشتگان: 32پرسش

 اند. نهما پنهان اند. از ديدگانشده آفريده از نور خداوند اند كه مخلوق پاسخ: فرشتگان

ا مقرر خداوند آنها ر كه كارهايي كنند. بهنمي خدا و گناه زن. نافرماني مرد هستند و نه

 اند.مأمور و مشغول كرده

 چقدر است؟ تعداد فرشتگان: 33پرسش

 كه است اينقدر معلوم داند. البتهديگر نمي را بجز خداوند كسي پاسخ: تعداد فرشتگان

 اند.و معروف مقرب چهار فرشته آنان بسيار هستند و از ميان
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 مشهور كدامها هستند؟ چهار فرشته: 37پرسش

 پاسخ:

 † را نزد پيامبران الهي هايو كتاب پيامها و دستورات كه جبرئيل اول: حضرت
 آورد.مي

 دَمَد.در صور مي قيامت هنگام كه اسرافيل دوم: حضرت

 مخلوقات، مقرر است. به رساندن و روزي بر امر باران ميكائيل كه سوم: حضرت

 مقرر است. مخلوقات جان گرفتن بر كه عزرائيل چهارم: حضرت

 :آسماني هايكتاب

 چند تا هستند؟ الهي هايكتاب: 38پرسش

 نازل خداوند بر پيامبران از سوي كو كوچ بزرگ از كتابهاي پاسخ: تعداد بسياري

شود. از مي گفته« صَحيفه» كوچك هايكتاب و به« كتاب» بزرگ هايكتاب است. به شده

 مشهور است. آنها چهار كتاب يانم

 اند؟ شده نازل پيامبران دارند و بر كدام نام اند چهمعروف كه چهار كتابي: 39پرسش

 پاسخ:

 موسي بر حضرت« اتتَور» -0

  داوود بر حضرت« زَبور» -4

  عيسي بر حضرت« اِنجيل» -0

 است.  شده نازل محمد بر پيامبر ما حضرت« مجيد قرآن» -2

 اند؟ شده نازل پيامبران چند تا هستند و بر كدام : صحيفه71پرسش

و  آدم ها بر حضرتاز صحيفه بعضي نيست. البته ها معلومپاسخ: تعداد صحيفه

بر اينها  است. عالوه شده نازل بر ابراهيم و بعضي شيث بر حضرت بعضي

 است.  شده نازل از پيامبران بر بعضي كه بوده هم ديگري هايصحيفه
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 پيامبران:

 هستند؟  كساني چه : پيامبران70پرسش

 رساندن را براي خداوند آنان هستند كهبشر  خدا و از جنس بنده پاسخ: پيامبران

 دروغ راستگو هستند. هيچگاه است. آنان نموده بندگان، تعيين به خويش پيامهاي

و  رسانند و در آنها كميمي را كامالً الهي كنند. احكامها و فراميننمي گويند. گناهنمي

 كنند. نمي را مخفي و آن رسانندمي اهلل را كامالً كنند. پيامنمي بيشي

 گويند؟مي كسي چه به نبي: 74پرسش

 بندگان را به الهي و دستورات احكام كه بشر است خدا و از جنس نيز بنده پاسخ: نبي

 كند و در دستوراتنمي گويد، گناهنمي كند. راستگو و درستكار است، دروغمي ابالغ

 كند. نمي را پنهان دستوري ند. و هيچكنمي و كاستي كم الهي

 دارند يا خير؟  فرقي با هم و رسول نبي: 70پرسش

خداوند  گويند كه:مي پيامبري آن به رسول اينكه: دارند و آن فرق با هم پاسخ: اندكي

هر  به نبي است. و كرده روانه اُمت سوي و به داده جديدي و كتاب و شريعت او دين به

و  پيرو دين و يا اينكه شده داده وي به جديدي و كتاب دين گويند، خواهمي پيامبري

 از خود باشد.  پيش كتاب

 پيامبري مقام تواند بهمي خويش و عبادت بر اثر تالش انساني : آيا هيچ72پرسش

 برسد؟ 

 است نعمتي شود، بلكه حاصل و تالش با كسب كه نيست مقامي پاسخ: خير، نبوت

 باشند.  را داشته و استعداد آن شايستگي كند كهمي كساني خداوند نصيب كه

 چقدر است؟  تعداد انبيا و رسوالن: 72پرسش

 نيست آنها معلوم اند، تعداد دقيقشده مبعوث زيادي †اسخ: در دنيا انبيا و رسوالنپ

خداوند هر  كه باشيم داشته بايد ايمان داند. و ما اينگونهرا بهتر مي خداوند تعدادشان

 اند. او بوده و رسول بر حق آنان نموده، تمام مبعوث را كه تعداد از پيامبران
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 است؟  بوده كسي پيامبر چه : اولين73پرسش

 آدم پاسخ: حضرت

 است؟  كسي پيامبر چه آخرين: 77پرسش

 محمد پيامبر حضرت : آخرينپاسخ

 شود يا خير؟ پاسخ: خير،مي مبعوث هم پيامبري محمد از حضرت پس: 78پرسش

 مبعوث و تا قيامت، پيامبري است گرديده ختم محمد بر حضرت نبوت مقام چون

 عايشاد كند، پيامبري عاياد از وي پس هر كس است نخواهد شد. او پيامبر آخرالزمان

 نخواهد شد. و پذيرفته است دروغ

 است؟  افضل كسي چه پيامبران از تمام: 79 پرسش

خدا و فرمانبردار  است. بنده افضل محمد پيامبران، پيامبر ما حضرت پاسخ: از تمام

 تر است. باالتر و گرامي مخلوقات از تمام اشو مرتبه از خداوند مقام اوست. و پس

 : قيامت

 گويند؟ مي روزي، روز قيامت چه به: 81پرسش

روز  در آن انسانها و جانداران تمام شود كه:مي گفته روزي آن به پاسخ: قيامت

و  طرف شده، اين زده رود. كوهها مانند پشمفرو مي نيستي دنيا در كام ميرند. و تماممي

نابود  شوند. خالصه، هر چيزيمي و ساقط فجر گشتهها منروند. ستارهمي طرف آن

 رود. مي شود و از بينمي

 ميرند؟ مي چگونه ها و جاندارانانسان تمام: 80پرسش

شده، در صور، آنقدر  دميده دمد. صدايدر صور مي اسرافيل پاسخ: حضرت

ميرند و ديگر مي اندارانج آن، تمام و سختي از شدت خواهد بود كه و وحشتناك سخت

 شوند. و نابود مي شده كوبيده چيزها در هم

 آيد؟ مي كي : قيامت84پرسش
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داند. ديگر نمي را بجز خداوند كسي آن دقيق تاريخ خواهد آمد ولي پاسخ: قيامت

پا بر  روز عاشورا قيامت يعني محرم و در دهم در روز جمعه كه است اينقدر معلوم

از  اند كهداشته بيان قيامت براي هاييو نشانه عاليم اكرم رسول حضرت شود. البتهيم

 .رسد!نظر مي به نزديك آنها، قيامت و وقوع مشاهده

 دارد؟  هايينشانه چه :قيامت 80پرسش

و فرزندان، گيرد،  بسيار انجام در دنيا گناه كه فرمودند: هنگامي حضرت پاسخ: آن

 را مورد آزار قرار دهندظ، و در امانتها خيانت بشوند و آنان پدر و مادر خويش نافرمان

 صالح هايشود. و آيندگان، از انسان روز افزون روز به و سرود و موسيقي شود. و رقص

، شوند جامعه دانش، رهبران و كم دانشبي كنند. آدمهاي بدگويي گذشته و خوب

بر  ها بنا كنند و افراد نااليقها و آپارتمانجامعه، كاخ و پايين پست ها و انسانهايچوپان

 است.  نزديك قيامت بدانيد كه قرار گيرند، پس وااليي پستها و مقامهاي

 تقدير: 

 گويند؟ مي چيزي چه : تقدير به82پرسش

مقرر  و مقياسي خداوند، اندازه ر علمو بد، د و هر كار خوب هر سخن پاسخ: براي

را  الهي و اندازه علم است. همين آگاه آن از آفرينش قبل هر چيزي و خداوند به است

 نيست.  خداوند خارج و اندازه از علم و يا بدي خوب سخن گويند. هيچمي« تقدير»

 : از مرگ پس زندگي

 چيست؟  از مرگ پس از زندگي : هدف82پرسش
 اسرافيل دوباره حضرت شوند. آنگاهچيزها فنا و نابود مي تمام پاسخ: در روز قيامت

 الهي بارگاه و به گشته ها نيز زندهشوند. انسانمي زنده جانداران دَمَند، و تمامدر صور مي

و كيفر  رند. پاداشگيقرار مي و كتاب شوند. و مورد حسابمحشر، حاضر مي در ميدان
را  پيوندد آنمي وقوع به التتحو اين كه شود. روزيمي آنها داده و بد، به خوب اعمال
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ومُ » ومُ »و  روز گرد آمدن يعني« احل رش ي  ومُ »و « أاجل ز   ي  ين ي  و جزا. و  روز پاداش يعني« الدٍّ

ومُ » اب ي   گويند. مي روز حساب يعني« احِلس 

دو مورد از  يكي اگر كسي مذكور است مفصل در ايمان كه موردي هفت: 83پرسش
 شود؟ مي گفته او مسلمان باشد آيا به نداشته را قبول آن

آسماني،  پيامبران، كتابهاي خداوند، رسالت وحدانيت به كه پاسخ: خير، تا زماني

نخواهد  باشد، مسلمان نداشته ايمان از مرگ پس و زندگي فرشتگان، تقدير، روز قيامت
 بود. 

داشتند و در  چيز بيان را بر پنج اسالم و پايه اساس اكرم رسول حضرت: 87پرسش
 نيست؟  تقدير و روز قيامت آسماني از فرشتگان، كتابهاي آنها ذكري

 كسي باشد. و چونمي ماكر رسول بر حضرت آوردن موارد، ايمان از آن پاسخ: يكي
باشد.  داشته بايد ايمان هم حضرت آن هايگفته بر تمام آورد، لزوماً  ايمان حضرت بر آن
 اين آورد. تمام بايد ايمان هم اند، بر آنخدا آورده از سوي حضرت آن را كه كتابي

 مجيد و از دستورات د از قرآنآم ميان به مفصل ايمان در بحث ذكرشان كه مواردي
 داشت.  آنها ايمان همه بايد به اند. پسثابت اكرم رسول حضرت

 خواند، زكاتنماز نمي باشد ولي داشته موارد ايمان اين تمام به اگر كسي: 88پرسش
 خواهد بود؟  كند آيا مسلماننمي گيرد، حجنمي دهد، روزهنمي

 خدا و رسول نافرماني شود زيرا كهگنهكار مي شديداً  است. ولي مانپاسخ: آري، مسل
انسانها،  گويند. اينگونهمي« فاسق» شريعت را در اصطالح شخصي ، چنيناست را كرده

 بهشت را خواهند چشيد و در نهايت، بر اثر وجود ايمان، به خويش گناهان كيفر و عذاب
 شوند.مي برده



 
 

َٰٓي  َٰٓ﴿
 
اأ ه  ِين َٰٓٱَٰٓيُّ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكم ََٰٰٓٓا َٰٓقُو ََٰٰٓٓء ام  نُفس 

 
ه ََٰٰٓٓأ

 
أ  .[3]التحريم:  ﴾ان ار ََٰٰٓٓلِيُكم َٰٓو 

 .«برهانيد! جهنم را از آتش تانايد، خود و خانوادهآورده ايمان كه آناني اي»

 اول: احكام قسمت -دوم بخش

 : اسالمي احكام آموزش

 أمجعني.  صحبهو ُممد وآله رسوله یعل لسالموا ةوالصلو منيـالالع احلمدهلل رب

 چيست؟  اسالمي از احكام هدف: 89پرسش

را  آن است. مورد اول بر آنها مبتني اسالم و اساس پايه كه مواردي پنج پاسخ: آن

زكات، نماز،  يعني مانده شد. چهار مورد باقي بيان اول در بخش آن شرح گويند، كه ايمان

 از نماز بحث بخش ينگويند. در امي اسالمي اهلل را احكام بيت و حج رمضان روزه

 خواهد شد.

 : نماز چيست؟91پرسش

 بندگان او به خداوند و رسول كه است و بندگي از عبادت خاصي پاسخ: نماز روش

 اند. داده آموزش

 است؟  الزمي چيزهايي چه نماز رعايت از شروع پيش: 90پرسش

 و فرايض آنها شرايط به است. كه چيز الزم هفت از آغاز نماز، رعايت پاسخ: پيش

 شود. مي نماز گفته

 دهيد؟  چيز را توضيح هفت آن: 94پرسش

 پاسخ: 

 بدن.  بودن اول: پاك

 لباس.  بودن دوم: پاك

 نماز.  جاي بودن سوم: پاك
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 عورت.  چهارم: پوشيدن

 نماز.  پنجم: وقت

 كردن.  قبله سوي ششم: رو به

 كردن.  هفتم: نيت

 نماز: اول شرط
 چيست؟  بدن بودن از پاك هدف: 90پرسش

 موجود نباشد.  پليدي گونهنمازگزار هيچ بر بدن كه است اين پاسخ: هدف

 دارد؟  چند قسم و پليدي نجاست: 92پرسش

 حكمي 4-: حقيقي 0-است بر دو قسم يپاسخ: پليد

 كنيد؟ را تعريف حقيقي نجاست: 92پرسش

 گويند. حقيقيه اشد، آنرا نجاستب ظاهر و نمايان كه و نجاستي پاسخ: پليدي

 كنيد؟ را تعريف حكميه نجاست 93:پرسش

 ر و نمايانو ظاه شده ثابت و دستور شريعت با حكم كه و نجاستي پاسخ: پليدي

 غسل. به يا نياز پيدا كردن دنوضو ش گويند. مانند بي حكميه نيست، آنرا نجاست

 است؟ الزم نجاستي از چه بدن بودن نماز، پاك براي: 97پرسش

 است. الزمي از هر دو نجاست دنب بودن پاسخ: پاك

 است؟ بر چند قسم حكميه نجاست: 98پرسش

را  بزرگ. اولي حكميه نجاست 4-كوچك حكميه نجاست 0-است قسمپاسخ: بر دو 

ِث » د  ر ح  ِث »را  و دومي« ا صغ  د   گويند.مي و جنابت« ا كرب   ح 

 است؟  چگونه كوچك از نجاست بدن كردن پاك : روش99پرسش

 شود. مي پاك با وضو گرفتن كوچك حكميه از نجاست پاسخ: بدن
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 وضو: بیان
 شود؟مي گفته چيزي چه وضو به: 011پرسش

نماز را بكند، نخست، هر  قصد خواندن انسان كه هنگامي را گويند كه پاسخ: وضو اين

و  بار مضمضه سه و تميز بشويد، سپس پاك با آب دست را تا مچ خويش دو دست

 را شسته خويش بار صورت سه آنگاه كند. نيز استفاده شرعي نموده، از مسواك استنشاق

كند  را مسح خويش سر و گوشهاي را با آرنجها بشويد. بعداً  بار هر دو دست سه و سپس

 بار بشويد. پا سه ا را تا قوزكهر دو پ آنگاه

 اند؟ضروري موارد ياد شده تمامآيا در وضو : 010پرسش

شود و آنها را نمي آنها وضو صحيح تركاز  اند كه چيزها ضروري پاسخ: بعضي

 شود، وليمي آنها وضو صحيح از ترك چيزها هستند كه گويند. و بعضي« وضو فرضهاي»

 آن از انجام چيزها هستند كه نامند و بعضيمي« وضو هايسُنت»بطور ناقص. و آنها را 

را  شود و آنهاوضو ايجاد نميدر  و خللي آنها نقص رسد و از تركمي و ثواب پاداش

 گويند.مي «وضو هايمُستحب»

 است؟  در وضو چند چيز فرض: 014پرسش

 است.  پاسخ: در وضو چهار چيز فرض

 تا گوش گوش و از يك تا زير چانه پيشاني موي روييدن از محل صورت شستن -0

 ديگر. 

 تا آرنجها.  هر دو دست شستن -4

  سر. چهارم يك مسح -0

 پا.  هر دو پا تا قوزك شستن -2

 است؟  در وضو چند چيز سنت: 010پرسش

 است:  چيز سنت پاسخ: در وضو سيزده

 كردن.  و پاكي طهارت نيت -0
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 گفتن.  رحيمال الرمحن اهلل بسم -4

 دست.  تا مچ هر دو دست شستن -0

 شرعي.  از مسواك استفاده -2

 كردن.  بار مضمضه سه -2

 در بيني( كردن.  )آب بار استنشاق سه -3

 ريش.  كردن خالل -7

 و پا.  دست انگشتان كردن خالل -8

 بار شستن.  هر عضو را سه -9

 كردن.  سر را مسح بار تمام يك -01

 كردن.  را مسح هر دو گوش -00

 وضو گرفتن.  با ترتيب -04

 عضو، عضو ديگر شسته يك از خشكيدن پيش كه ايگونه به وضو گرفتن پياپي -00

 . شود

 است؟  در وضو چند چيز مستحب: 012پرسش

 است.  چيز مستحب پاسخ: در وضو پنج

مورد را جزو  از علما اين بعضي آغاز كردن( البته راست )از جانب تيامن -0

 است.  همين هم راجح اند و قولوضو شمرده هايسنت

 گردن.  مسح -4

 نگرفتن.  كمك در امر وضو از ديگران ضرورت بدون -0

 و وضو گرفتن.  نشستن قبله رو به -2

 نشستن.  بلند و پاك بر مكان -2

 است؟  و ناكردني در وضو چند چيز مكروه: 012پرسش

 است:  پاسخ: در وضو چهار چيز مكروه
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 و وضو گرفتن.  نشستن ناپاك در محل -0

 راست.  با دست بيني تميز كردن -4

 كردن.  صحبت ر دنيويوضو از امو هنگام به -0

 وضو گرفتن.  پيامبر اكرم روش خالف -2

 شود؟ مي باطل چيزهايي وضو از چه: 013پرسش

 كننده باطل يعني«)وضو نَواقِض»آنها  به شود كهمي چيز باطل پاسخ: وضو از هشت

 گويند. وضو( مي

 باد از مقعد.  خروج -0

 از بدن.  كو چر خون شدن و جاري آمدن بيرون -4

 دهان.  پر شدن اندازه به استفراغ -0

 چيزي.  به زده و يا تكيه دراز كشيده صورت به خواب -2

 باشد.  كه هر طريقي به بيهوشي -2

 ديوانگي.  -3

 بلند در نماز خنديدن.  با صداي -7

 فاحشه.  مباشرت -8

 غسل: بیان
 است؟ چگونه تالمو اح از حيض، نفاس بدن كردن پاك روش: 017پرسش

 شود.مي پاك با غسل شده، فقط از موارد ياد آدمي پاسخ: بدن

 چه؟ يعني غسل: 018پرسش

 را از سر تا پا شستن. بدن تمام پاسخ: يعني

 است؟ چگونه كردن غسل روش: 019پرسش

وييد و بش دست را تا مچ هر دو دست كه: نخست است شرح بدين غسل پاسخ: روش
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 بدن بر تمام گرفته كامل وضوي كنيد. آنگاه پاك را از نجاسات و بدن استنجاء كرده سپس

 است.  فرض هم و استنشاق مضمضه را بماليد. در غسل بريزيد و آن آب

 است؟  چند چيز فرض در غسل: 001پرسش

را  بدن بار تمام يك 0-استنشاق 4-: مضمضه 0-است چيز فرض سه پاسخ: در غسل

 شستن. 

 است؟ چند چيز سنت در غسل: 000پرسش

 است: چيز سنت جپن پاسخ: در غسل

 دست. تا مچ هر دو دست شستن -0

 است. آنجا رسيده به نجاست كه از بدن قسمت آن استنجاء و شستن -4

 كردن. نجاست و رفع پاكي نيت -0

 شود.مي نماز وضو گرفته براي كه همانگونه وضو گرفتن نخست -2

 ريختن. آب بدن بار بر تمام هس -2

 ها:بر موزه مسح بیان
 جايز است؟  كردن ها مسحاز موزه نوع : بر كدام004پرسش

 جايز است:  موزه نوع بر سه پاسخ: مسح

 . شوند پنهان )قوزك( پاها در آن باشد و تا شتالنگ از چرم كه ايموزه -0

 باشد.  از چرم آن زيرين قسمت كه جورابي -4

 در حدود دو سه پياده پاي با آن بتوان باشد كه و سفت بسيار ضخيم كه جورابي -0

 رفت.  راه كيلومتري

 ها جايز است؟بر موزه مسح ورتيص در چه: 000پرسش

وضو شد، اگر بي ، آنگاهشوند پوشيده كامل از وضوي ها پسموزه كه پاسخ: هنگامي

 كند. ها مسحگيرد، بر موزهوضو مي كه لحظه از همان
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 كرد؟ ها مسحبر موزه توانمي تا چند روز پياپي: 002پرسش

جايز  روز، مسح شبانه سه مسافر تا روز، و براي شبانه تا يك مقيم شخص پاسخ: براي

 است.

 است؟  چگونهها بر موزه مسح : روش002پرسش

پا  از سر انگشتان دست با انگشتان شود كه مسح صورت پا بدين پشت پاسخ: قسمت

 كند. پا، مسح باالي قسمت سوي به

 ها جايز است؟بر موزه مسح حال در هر دو آيا در وضو و غسل: 003پرسش

جايز  مسحغسل،  و در صورت جايز است وضو مسح در حال پاسخ: خير! فقط

 نيست.

 يا خير؟ هستند جايز است پاره كه هاييبر موزه مسح: 007پرسش

پا ظاهر  انگشت رفتن، سه راه در وقت باشد كه شده آنقدر پاره پاسخ: اگر موزه

 باشد جايز است. اگر كمتر از آن و جايز نيست شود، مسحمي

 )باند زخم(: بر جبیره مسح حکم

ه»: 008پرسش ري 
بِ  شود؟مي گفته چيزي چه به« ج 

 بهبودي براي استخوان شدن بعد از شكسته كه است چوبي آن در واقع پاسخ: جبيره

 يا گچ يا باند يا چسب چوب است، به عام از جبيره هدف شود. وليمي بسته زخم روي

 شود.مي گفته هم« جبيره»شود، مي بسته زخم روي كه و غيره

 يا خير؟ جايز است و غيره بر باند يا گچ مسح: 009پرسش

باشد و اگر  ضرر داشته زخم براي آن باز كردن كه در صورتي پاسخ: آري! جايز است

 است.  الزم آن باشد، شستن نداشته ضرري زخم باز شود و شستن راحتي به

 است؟  الزامي جبيره كل شود يا مسح مسح و برابر آن زخم باالي آيا فقط: 041پرسش

 آن.  باشد يا تمام از جبيره در زير قسمتي خواه شود، زخم مسح جبيره پاسخ: بايد تمام
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 :حقیقی نجاسات حکم بیان
 است؟  بر چند قسم حقيقي نجاست: 040پرسش

 است:  پاسخ: بر دو قسم

 )سنگين( غليظه نجاست -0

 )سبك( خفيفه نجاست -4

 چيست؟  و خفيفه غليظه نجاست تعريف: 044پرسش

را  باشد، آن غليظ اشباشد و پليدي و سفت سخت كه و نجاستي پليدي پاسخ: آن

ليظ  »  گويند.مي« خَفيفَه»نباشد،  چنين را كه گويند. و آنمي« ةغ 

 است؟  عبر چند نو غليظه نجاست: 040پرسش

 جانوران انسانها، ادرار و مدفوع و غايط از: بول است عبارت غليظه پاسخ: نجاست

 خانگي.  و مرغ آبي مرغ و جانوران، مشروب، مدفوع آدميان جاري گوشت، خون حرام

 است؟  بر چند نوع خفيفه نجاست: 042پرسش

 گوشت.  حرام رندگانپ و مدفوع گوشت حالل جانوران پاسخ: بول

 است باشد، معاف و يا بدن پارچه غليظه، اگر روي مقدار از نجاست چه: 042پرسش

 از نماز است؟  مقدار آن، مانع و چه

دار نباشد، مانند: ادرار، و اگر جرم است، معاف دست كف اندازه به پاسخ: غليظه

از  باشد مانع از آن و اگر بيش است، همي معافدر يك سكه اندازه به و غيره مشروب

 نماز خواهد بود. 

 است؟  معاف خفيفه مقدار از نجاست چه: 043پرسش

 است.  باشد، معاف پيراهن از هر قسمت چهارم تر از مقدار يكپاسخ: اگر كم

 كرد؟  و تميز بايد پاك غليظه از نجاست را چگونه يا بدن پارچه: 047پرسش

شود  شستن، هر بار بايد فشرده در ضمن شود و پارچه شسته بار با آب پاسخ: بايد سه

 شود. و تميز مي پاك آنگاه
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شود يا مي و پليد، پاك جسن شيئي هم بر آب، با چيز ديگري عالوه: 048پرسش

 خير؟

 نجاست، صحيح ند دور كردنباش و رقيق روان كه با مايعاتي بر آب پاسخ: آري، عالوه

 و غيره. ميوه آب انواع گالب، است. مانند: چاي، نوشابه، آب

 استنجاء: بیان
 استنجاء چيست؟: 049پرسش

 را كه مقدار از پليدي )توالت( برود، آن قضاي حاجت براي آدمي از اينكه پاسخ: پس

را  پاكيزگي و تميز كند، چنين پاك و غيره و يا سنگ، كلوخ ماند، با آبمي باقي بر بدن

 گويند.مي« استنجاء» شرع در اصطالح

 است؟ چگونه از ادرار كردن پس استنجاء، روش 001:پرسش

 و سپس جاء گرفته)اگر موجود باشد( استن يا خاك با كلوخ از ادرار كردن پاسخ: پس

 بشويد. با آب

 است؟  چگونه توالت به و رفتن از غايط استنجاء پس روش: 000پرسش

)در  يا كلوخ سنگ و قضاي حاجت، مقعد را بايد با سه توالت به از رفتن پاسخ: پس

 را شست. آن با آب كرد، آنگاه كاغذي( تميز موجود باشد و يا با دستمال كه صورتي

 استنجاء چيست؟ شرعي : حكم004شپرس

 تجاوز نكرده اطراف به خويش آمدن بيرون از محل و غايط بول هك پاسخ: در صورتي

 اندازه باشد و به تجاوز كرده اطراف به است. و اگر نجاست باشد، استنجاء مستحب

 )يك است. و اگر از مساحت باشد، استنجاء سنت درهم( يا كمتر از آن )يك مساحت

 .(0)است اء فرضاستنج شود، آنگاه درهم( اضافه

 جايز است؟  چيزهايي استنجاء با چه: 000پرسش

                                           
 .مترجم -سانتيمتر مربع با شش مساوي درهم يك مساحت -0
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 كاغذي( و غيره. ، كلوخ، )دستمالپاسخ: با سنگ

 است؟ مكروه چيزهايي جاء با چهاستن: 002پرسش

ه، كاغذ معمولي، خوردني، زغال، شيش حيوانات، چيزهاي پاسخ: با استخوان، مدفوع

 سبزيجات. انواع

 گيرد؟  بايد انجام دست جاء با كداماستن: 002پرسش

 است.  و نادرست مكروه راست گيرد با دست بايد انجام چپ پاسخ: استنجاء با دست

 آبها:  حکم بیان
 جايز است؟  وضو گرفتن آبي با چه: 003پرسش

 جايز است:  زير وضو و طهارت هايپاسخ: با آب

 باران.  آب -0

 ها. انهها و رودخچشمه آب -4

 ها. چاه آب -0

 دريا.  آب -2

 و يخ.  برف، ژاله آب -2

 بزرگ.  هايها و بركهحوض آب -3

 جايز نيست؟  وضو گرفتن آبي با چه: 007پرسش

 پاسخ: 

 ها. ميوه آب با انواع -0

 گوشت.  آب -4

 باشد.  شده گرفته آن و يا برگ از درخت كه آبي -0

 است.  تغيير كرده آن و بوي و مزه شده مخلوط چيز پاكي در آن كه آبي -2

 است. افتاده در آن و ناپاكي چيز نجس كه آبي -2
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 است.  و مرده افتاده در آن و يا انساني حيوان كه آبي -3

 است.  شده وضو و يا غسل بار با آن يك كه آبي -7

 است.  ظاهر و نمايان در آن اثر نجاست كه آبي -8

 باشد.  نجس حيوان خورده پس كه آبي -9

 ساير گلها و گياهان.  يا عرق گالب آب -01

 را چه و آن چيست آن است، حكم شده وضو و يا غسل با آن كه آبي: 008پرسش

 گويند؟ مي

 پاك ولي هست پاك كه است اين گويند و حكمش« مُستَعمَل آبِ»را  آبي پاسخ: چنين

با آن، جايز  را ندارد و وضو و غسل كردن پاك و توانايي قدرت ينيست، يعن كننده

 است.  پاك خودش ولي نيست

 نيست؟ پاك جانوراني چه خورده پس آب: 009پرسش

 باشد، نجس و ساير درندگان سگ، خوك، گرگ، روباه خورده پس كه پاسخ: آبي

 است. نيز نجس آب نوشيد، آن باز آ فاصلهرا خورد و بال موش كه اياست. نيز گربه

 است؟ مكروه جانوراني چه وردهخ پس: 021پرسش

 خور، گاو يا حيوان ولگرد و نجاست خانگي گربه، موش، مرغهاي خورده پاسخ: پس

 حرام انورانج تمام خورده و پس است كرده عادت نجاست خوردن به كه گوشتي حالل

 است. مكروه شتگو

 است؟ پاك انورانج كدام خورده : پس020پرسش

 مانند: گاو، گوسفند و غيره. وشتگ حالل و جانوران آدميان خورده پاسخ: پس

 شود؟در آن، پليد نمي نجاست دنبا افتا آبي چه: 024پرسش

بسيار  كه ايايستادهراكد و  باشد، يا آب روان كه نهرها و جويها و آبي پاسخ: آب

 شوند.مي شود، ساير آبها نجسمين در آن، نجس نجاست باشد، با افتادن

 است؟ اندك آبي بسيار و چه بيآ چه كرد كه معلوم توانمي چگونه: 020پرسش
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متر مربع( باشد، بسيار و كمتر از ) 40مساحت به آن شدن جمع محل كه پاسخ: آبي

را،  و كمتر از آن بزرگ را، حوض باشد آن اندازه اين به كه است. و حوضي كآن، اند

 گويند.مي كوچك حوض

افتاد و  و غيره مانند موش، گربه، مرغ كوچكي اندك، حيوان اگر در آب: 022پرسش

 است؟  نجس آب مرد آيا آن

 است. نجس آبي پاسخ: آري! چنين

 شود؟مي نجس وقتي در چه بزرگ هايا و بركهحوضه آب: 022پرسش

 تغيير كند. آن و بوي و يا رنگ در آن، مزه پليدي از افتادن پس كه پاسخ: هنگامي

 شود؟نمي نجس در آب، آب ورانيجان چه : از مردن023پرسش

 آبي ماهي، قورباغه كنند مانندمي زندگي در آب كه آنهايي آبي. يعني پاسخ: از جانوران

 و غيره. ندارند مانند مگس، پشه روان خون كه و يا جانوراني

 ها: چاه آب حکم
 شود؟پليد مي نجاستي هها با چهچا آب: 027پرسش

دارد،  روان خون كه افتاد و يا جانوري در چاه اييا خفيفه غليظه پاسخ: اگر نجاست

 شود.مي نجس چاه اد و مرد. آبافت

 آبشد، آيا  كشيده بيرون از چاه زنده افتاد و زنده حيواني اگر در چاه: 028پرسش

 است؟ يا پاك شده نجس چاه

 وجود داشته پليدي يا بر بدنش است نجس آن خورده پس باشد كه پاسخ: اگر حيواني

نبود و يا بر  نجس آن خورده پس د كهبو و اگر جانوري است چاه، ناپاك آن باشد، آب

 در چاه بر اينكه است. مشروط چاه، پاك آب صورت نبود در آن چسبيده نجاستي بدنش

 است. نجس آب است كرده مدفوعباشد، و اگر ادرار و  نكرده ادرار و مدفوع

 ست؟ا چگونه است پليد شده كه چاهي كردن پاك روش: 029پرسش
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 وجود دارد: روش پنج چاه كردن پاك پاسخ: براي

 شود.مي آن، پاك آب تمام افتاد با كشيدن نجاستي در چاه كه هنگامي -0

 دنافتاد و مرد، كشي و يا ديگر جانور بزرگي يا گاو يا سگ اگر در چاه، انسان -4

 است. الزامي چاه آب تمام

شد  تكه افتاد و مرد و پوسيد و يا تكه در چاه و يا بزرگي كوچك اگر جانوري -0

 است. چاه، الزامي آب تمام دنباز هم، كشي

افتاد و مرد،  در چاه آن اندازه مانند گربه، كبوتر، مرغ، يا به كوچكي اگر حيوان -2

 شود.مي پاك شود. آنگاه كشيده از چاه دلو آب نشد، چهل نكرد و متالشي ورم ولي

دلو  افتاد و مرد، بيست در چاه آن اندازه به و يا جانوري و يا گنجشك اگر موش -2

 دلو كشيدن لو، شصتد چهل دلو و بجاي دلو. سي بيست بجاي شود. البته كشيده آب

 است. مستحب

 چيست؟ آن افتاد، حكم در چاه اياگر جاندار مرده: 021پرسش

اگر گوسفند  بيفتد و بميرد. يعني كه ايست جاندار زنده مانند حكم پاسخ: حكمش

 يا شصت كرد، چهل سقوط ايمرده شود. و اگر گربه بايد كشيده چاه آب افتاد، تمام مرده

 شود. دلو كشيده تا سي اد بيستافت ايمرده دلو و اگر موش

 ، در چاهبود شده قطعه يا قطعه هكرد ورم كه در حالي اياگر جانور مرده: 020پرسش

 چيست؟ آن افتاد، حكم

 است. الزامي چاه آب تمام دنپاسخ: كشي

 آن است، حكم افتاده كي نيست افتاد و مرد و معلوم در چاه اگر حيواني: 024پرسش

 چيست؟

 شمرده ناپاك چاه بعد، آب به لحظه از آن است شده ديده در چاه كه پاسخ: از وقتي

 شود. بايد برگردانده شده شسته يا چيزي شده طهارت آب شود و اگر با آنمي

 شود؟ بايد كشيده دلوي نوع چهبا  چاه آب: 020پرسش
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 دلو معتبر است. قرار دارد، همان در هر چاهي كه پاسخ: هر دلوي

 است؟ يالزام وقت در يك آب نآيا كشيد: 022پرسش

 هم غروب دلو ظهر و يا وقت شود، بيست كشيده دلو صبح پاسخ: خير! اگر بيست

 شود جايز است. كشيده

 يا نجس؟  است پاك است شده كشيده چاه آب با آن كه دلو و ريسماني: 022پرسش

چاه، دلو و  است، آنگاه شده بوده، كشيده الزم آن كشيدن كه پاسخ: اگر مقدار آبي

 اند.شده پاك همگي ريسمان



 
 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكم ََٰٰٓٓا َٰٓقُو ََٰٰٓٓء ام  نُفس 

 
ه ََٰٰٓٓأ

 
أ  .[3]التحريم:  ﴾ان ار ََٰٰٓٓلِيُكم َٰٓو 

 .«برهانيد! جهنم را از آتش تانايد، خود و خانوادهآورده ايمان آنانيكه اي»

 اول: عقايد اسالمی قسمت -سوم بخش

 : اسالمي عقايد

 توحید  - 1
 چه؟ يعني« تَوحِيد»: 023پرسش

 او.  يكتايي به با قلب خداوند و باور داشتن يگانگي به زبان به كردن پاسخ: اعتراف

 و موجود است؟  يگانه« اهلل» كه بدانيم ما چگونه: 027پرسش

 پاسخ: 

« اهلل» كنند كهمي باشند، باور و يقين داشته سالمي و فطرت كامل عقل كه كساني -0

و توحيد او باور  يگانگي به جهان واقعي دانشمندان همه يكتا و موجود است. چنانكه

 اند. داشته

 يگانگي است، به بشر فرستاده و راهنمايي هدايت خداوند براي كه پيامبراني تمام -4

 ندارد.  و همتايي و شريك است يكي« اهلل: »اند كهداشته و اعالم داده او دعوت

 است؟داده دعوت« اهلل» توحيد و يگانگي مجيد به آيا قرآن: 028پرسش

 قاطع است. و با داليلي شده از توحيد بحث و واضح بطور كامل پاسخ: آري! در قرآن

 كه است كتابي نهدر جهان، يگا است. قرآن گرديده خداوند اثبات و روشن، يگانگي

از توحيد  پيشين آسماني هايدر كتاب آموزد. گرچهو مي ما آموخته را به توحيد خالص

اند و و دستبرد كرده در آنها تحريف پيشين مذاهب پيروان ولي است شده صحبت هم

 در هم باطل هايو عقيده خرافي اند، توحيد را با مسائلرا تغيير داده حق سخنان

را برگزيد  محمد خود، حضرت خاص ندهبشريت، ب راهنمايي اند. خداوند برايآميخته
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او  كرد و به نازل را بر وي« قرآن»خود،  خاص فرمود و كتاب پيامبر مبعوث عنوان و به

 سوي ا بهر برساند و آنان جهانيان همه گوش را به و خالص دستور داد تا توحيد واقعي

 فرا خواند.« واحِد رَب  »

 شود؟مي ثابت قرآن هايآيه متوحيد از كدا: 029پرسش

چند بطور  توحيد است. آياتي مملو و پر از تعاليم مجيد از آغاز تا پايان پاسخ: قرآن

 شود: مالحظه قرار ذيل به ضوعمو در اين نمونه

ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓلذ ََِٰٰٓٓحد  َٰٓو  ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََُٰٰٓٓهُكم َِٰٓإَول  َٰٓ﴿  .[030: ة]البقر ﴾١٦٣َٰٓلرذِحيمَُٰٓٱَٰٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓإِلذ

نيست. او بسيار  جز او ديگر معبودي است. به يكتا و يگانه و معبود شما خداي»: ترجمه

 . «است و مهربان بخشاينده

ِهد َٰٓ﴿ َُٰٓٱَٰٓش  نذهََُٰٰٓٓلِلذ
 
ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓۥأ ل  َٰٓل َٰٓٱو ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِلذ ََُٰٓم  ََُٰٰٓٓئِك  ل و 

ُ
أ ََِٰٰٓٓائِم  َٰٓق ا ََٰٰٓٓمَِٰٓعِل َٰٓل َٰٓٱَٰٓوا َٰٓو  َٰٓٱب

ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََِٰٰٓٓط َٰٓقِس َٰٓل  َُٰٓهو ََٰٰٓٓإِلذ
زِيزَُٰٓل َٰٓٱ  .[08عمران: ]آل ﴾١٨َِٰٓكيمَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓع 

و  و فرشتگان نيست ديگر معبودي بجز وي كه استداده گواهي اين خداوند به»ترجمه: 

ديگر  و بجز وي ها اوستتن عدالت دارنده اند. بر پايدهنده گواهي بر اين هم دانشمندان

 .«است و با حكمت وجود ندارد و او غالب معبودي

َُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ د ََٰٰٓٓلِلذ ح 
 
َُٰٓٱ١ََٰٰٓٓأ دَُٰٓٱَٰٓلِلذ م  ل م ََٰٰٓٓي ِل ََٰٰٓٓل م ٢َََٰٰٰٓٓٓلصذ ل م ٣َََٰٰٰٓٓٓيُول  ََٰٰٓٓو  ََُٰٰٓٓي ُكنَٰٓو  َُٰٓكُفًوآَٰۥّلذ

ُد َٰٓ ح 
 
 .[2-0]اإلخالص:  ﴾٤أ

و از  است را نزاييده كسي نياز است، بي «اهلل» است يگانه« اهلل» پيامبر( كه بگو )اي»ترجمه: 

 .«اوست همتاي كسي و نه است نشده زاييده كسي
 خداوند چيست؟ ذاتي نام: 031پرسش

 گويند. هم، مي ذاتي و اسم ذات را اسم آن است، كه« اهلل» وي ذاتي پاسخ: نام

و  اوند را مانند رزاق، خالق، مالكديگر خد هاينام« اهلل» بر لفظ عالوه: 030پرسش

 گويند؟ مي چه غيره

 گويند. مي صفاتي را اسماي ياد شده هايپاسخ: نام
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 دارند؟ و مفهومي معني چه اتيصف نامهاي: 034پرسش

هر  به )آگاه بودن(، عالم )هميشه بسيار دارد، از قبيل: قديم هايپاسخ: خداوند نام

 صفتها، نوعي از اين هر نامي زنده( و... كه )هميشه هر چيز(، حي وانا بهچيز(، قادر )ت

گويند. مي« صفاتي نام»آنها  به جهت دارد، بدينمي كند و بيانرا ظاهر مي و حال وصف

 آن شناخت براي فقط كه است نامي شود، اين گذاشته« خالد» كسي اگر نام طور مثال به

 شخص، علم اگر آن كند. البتهنمي از او را بيان حالتي و هيچ شده گذاشته وي بر شخص

را  وي لحاظ و شهامت، بجنگد، از اين كند با كفار، با جرأت را حفظ بياموزد و قرآن

 گويند،مي وي صفاتي هاينامها را، نام نوع اين نامند كهمي هم« شجاع»، «حافظ»، «عالم»

 نام كه« اهلل» است، لفظ گونه گويند. بدينمي ذاتي را نام« خالد» او، يعني نخستين و نام

الِق»و  خداوند است ذاتي ادِر» ،«خ  الِ »، «ق  ِميع»، «ع  او  صفاتي هايو غيره، نام« ب ِصري»، «س 

 هستند.

او  صفاتي هاياست، نام «اهلل» لفظ يك خداوند، فقط ذاتي نام كه حال: 030پرسش

 چند تا هستند؟

َِٰٓ﴿ است: مجيد فرموده پاسخ: خداوند در قرآن لِِلذ َٰٓٱَٰٓو 
ا َٰٓس َٰٓل   آَُٰعوهَُٰٓد َٰٓٱف ََٰٰٓٓن  َٰٓس َٰٓل َُٰٓٱَٰٓءَُٰٓم   ﴾بِه 

 .[081]األعراف: 

 .«نامها او را بخوانيد با همان خداوند هستند پس و زيبا مخصوص خوب هاينام»ترجمه: 
 است:  فرموده» مو در حديثي، پيامبر اكر

ُإَِّلُا» اُِمائَةر وَنُاْسم  َُوتِْسع  ُتِْسَعةر ِ اُّلِِلا  .0«َواِحد 
 . «باشدمي نام نود و نه خداوند داراي» :يعني

 

 

                                           
 بخاري. -0
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  فرشتگان -2
 است؟  متفاوت هستند يا مقامشان مقام يك داراي فرشتگان : آيا همه032پرسش

ذكر شد، از  دوم قسمت« سالماإل تعليم»در  نامشان كه مقرب پاسخ: چهار فرشته

است،  متفاوت شانو درجات ها مقام. ساير فرشتهواالتر است شانها مقامساير فرشته

 .كمتر! خداوند هستند و بعضي گاهبار بسيار مقرب بعضي

 دهند؟ مي انجام كاري چه :فرشتگان 032پرسش

 خاصي كارها و وظايف انجام مشغول ها و زمينماندر آس شماريبي پاسخ: فرشتگان

 هستند. 

دستور و  موافق است. و آنان سپرده فرشتگان را به جهان همه و انظباط خداوند نظم

و  مشغول است، كامالً شده سپرده آنان به كه هاييكارها و برنامه امر خداوند، به

 فرمانبردار هستند. 

 دهيد؟  را شرح فرشتگان از كارها و وظايف بخشي: 033پرسش

 را نزد پيامبران آسماني هايخداوند و كتاب ، دستوراتجبرئيل پاسخ: حضرت

 آورد. مي

 ميشود. گاهي خدا، فرستاده با دشمنان در جنگيدن پيامبران و مددِ كمك براي گاهي

 دهد. مي كند و عذابمي رور را تنبيهمتمرِّد و مغ انسانهاي وي خداوند توسط

 و انتظام خدا، و مأمور نظم مخلوق به رساندن روزي ول، مسؤميكائيل حضرت

را مأمور  بعضي قرار دارند. كه امر وي تحت بسياري باشد. فرشتگانمي و غيره باران

 اين است. و همگي كرده موجود در طبيعت، مقرر ها و ديگر آبهايدرياها، رودخانه

 برند. مي پيش دهند و بهمي انجام خاصي با نظم دستور خداوند متعال ها را موافقبرنامه

وي،  و در زير فرمان است مخلوقات و روان جان مأمور گرفتن عزرائيل حضرت

 دستور هستند.  ادهو آم كرده عمل خويش بر وظايف قرار دارند، كه بسياري فرشتگان
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 مأمور گرفتن گيرند، با فرشتگان كهرا مي عمل و نيك صالح بندگان جان كه فرشتگاني

از  ايبر اينها، پاره دارند. عالوه و تفاوت هستند، فرق و بد عمل نا صالح بندگان جان

 باشد: زير مي شرح به ديگر فرشتگان وظايف

 و خوب نيك اعمال يكي مأمور مقرر اند: كه عنوان به دو فرشته با هر انساني -0

دو  كند. و آنمي بد او را ياد داشت اعمال نويسد. و ديگريو مي كرده را ثبت آدمي

ر  »را  فرشته
اتِبنيام الكِ  نامند. مي «و نيكو گرامي نويسندگان»« ك 

و بالها هستند. از  از آفات انسان اسبانيو پ مأمور حفاظت از فرشتگان بعضي -4

است، را داده آنان اوند دستور حفاظتخد كه و كساني كودكان، سالخوردگان، ناتوانان

 كنند. مي و حفاظت نگهباني

در قبر هستند و در قبر  وي از مرگ پس آدمي مأمور باز پرسي از فرشتگان بعضي -0

 نامند. مي« مُنكَر و نَكِير»را  آنان شوند، كهحاضر مي بازپرسي براي هر آدمي، دو فرشته

 كساني هستند. تا ببينند چه در زمين سير و سياحت ولمسؤ از فرشتگان بعضي -2

بر  و سالم صلوة و فرستادن قرآن، خواندن و نصيحت، تالوت ياد خدا، و وعظ مشغول

 شركت جلسات تا در آن ديني، برقرار است مسايل و تعلم پيامبر هستند، و در كجا تعليم

 دهند.  خداوند، گواهي پيشگاه كنندگان، به شركت كنند و براي

 و شام در صبح شانكاري هستند، شيفت وظيفه نجاما در دنيا مشغول كه فرشتگاني

 شود. مي عوض

ها آسمان سوي به نماز صبح اند، در وقتردهك وظيفه انجام در شب كه شبانه فرشتگان

 آيند. مي زمين به روزانه كارهاي انجام براي ديگري آنها فرشتگان جاي روند و بهمي

 شبانه تگانآنها فرش جاي شوند و بهمي بعد از نماز عصر مرخص روزانه فرشتگان

 .شوند!مي فرستاده

 آنجا هستند. كارهاي و مأمور انجام بهشت باندر از فرشتگان بعضي - 2

 باشند. مي آن به مربوط كارهاي و مأمور انجام دوزخ نگهبان از فرشتگان بعضي - 3
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 اند. خداوند متعال و عبادت تسبيح مشغول همواره از فرشتگان بعضي -7

 است؟  شده معلوماز كجا  فرشتگان كاري و برنامه تقسيم اين: 037پرسش

 اند. شده مجيد ثابت اينها از قرآن پاسخ: همه

  آسمانی هايكتاب -3
 آسماني هايو زبور، كتاب تورات، انجيل كه است شده از كجا معلوم: 038پرسش

 اند؟شده خداوند فرستاده جانب هستند و از

 است:  ابتث كريم ها از قرآنكتاب اين بودن پاسخ: آسماني

ا َٰٓ﴿ است: فرموده در مورد تورات نل  ََٰٰٓٓإِنذ نز 
 
ى َٰٓتلذو َٰٓٱَٰٓاأ آََٰ َٰٓر  نُور ََٰٰٓٓىُهد ََٰٰٓٓفِيه   .[22: ة]المائد ﴾و 

  (.7.)ركوع. «و نور قرار دارد هدايت در آن كه را فرود آورديم همانا ما تورات»

ات ي َٰٓ﴿ است: در مورد زبور فرموده اوََُٰٰٓٓن او ء  بُور ََٰٰٓٓد َٰٓۥد  داود  و ما زبور را به» .[030اء: ]النس ﴾از 

  (.40.)ركوع. «بوديم داده

ي َٰٓ﴿ فرمايد:مي در مورد انجيل فذ ََٰٰٓٓن او ق  ر ََٰٰٓٓنَِٰٓب َٰٓٱَٰٓبِعِيس  َِٰٓٱَٰٓهَُٰٓن  َٰٓو ء ات ي ََٰٰٓٓي م َٰٓم   .[47]الحديد:  ﴾يِجِنيل َٰٓل 

 . «را داديم انجيل وي و به را فرستاديم فرزند مريم ما عيسي»

كتاب،  سه اين كه شده داده اطالع مسلمانان به لشأنا عظيم قرآن از طريق پس

 است. شده نازل بر پيامبري اند و هر كدامبوده آسماني هايكتاب

هستند و از  آسماني و زبور كتابهاي تورات، انجيل نپذيرد كه اگر كسي: 039پرسش

 چيست؟  اند حكمششده خداوند فرستاده سوي

 شده مجيد ثابت كتابها از قرآن اين بودن كافر است. زيرا آسماني فردي پاسخ: چنين

 گفتارهاي كه ندارد و كسي را قبول نكند، در واقع، قرآن اينها را قبول و هر كس است

 را نپذيرد، كافر است.  قرآن

و  هايهودي حاضر در دست در حال كه و زبوري آيا تورات، انجيل: 071پرسش

 اند؟ و واقعي و زبور اصلي تورات، انجيل هستند، همان مسيحيان
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تاريخ،  ها، در طولكتاب اين پيروان شود كهمي مجيد ثابت پاسخ: خير، زيرا از قرآن

 نفساني و هواي ميل را بر حسب و مسائل از احكام اند و بسياريدر آنها دستبرد داشته

 حاضر در دست در حال كه و زبوري اند. لذا تورات، انجيلكرده و يا كم اضافه خويش

 آنها به معتقد بود: كه بايد چنين آنان به اند و نسبتشده يهود و نصارا هستند، تحريف

 اند. نمانده باقي خويش اصلي صورتهاي

 هاي)جزوه هاييهصحيف از پيامبران بر بعضي كه است شده معلوم چگونه: 070پرسش

 است؟  شده مختصر( نازل

 نازل هايياز پيامبران، صحيفه بر بعضي كه است شده ثابت مجيد چنين پاسخ: از قرآن

ب ِحَِٰٓ﴿ در سوره ابراهيم حضرت هايصحيفه . بياناست شده ب ِك ََٰٰٓٓم َٰٓس َٰٓٱَٰٓس  َٰٓٱَٰٓر 
َٰٓل    ﴾١َٰٓۡع  

 موجود است. 

 وي؟  و سخن يا كالم است الهي مجيد كتاب قرآن: 074پرسش

 به هم در قرآن وي. چنانكه كالم و هم خداوند است كتاب مجيد هم پاسخ: قرآن

 است.  ياد شده از آن كالم عنوان به و هم كتاب عنوان

از  يك كدام آسماني هايو ساير كتاب تورات، انجيل، زبور، قرآن از ميان: 070پرسش

 برخوردار است؟  واالتري اممق

 باالتر است.  آسماني هايكتاب مجيد از همه قرآن و عظمت پاسخ: مقام

 چيست؟  آسماني مجيد بر ساير كتابهاي قرآن و برتري افضليت دليل: 072پرسش

بر ساير  قرآن مقام برتري باعث وجود دارد كه متعددي پاسخ: فضيلتها و برتريهاي

 جمله:  از آن است آسماني تبك

 تواند در آننمي كس و هيچ است شده مجيد تضمين قرآن و هر حرف هر لفظ -0

و  تضمين خداوند اين از طرف وجود آورد و تا روز قيامت به و كاستي كم گونه هيچ

در آنها  مردم و نبوده محفوظ از تحريف كه پيشين كتب تعهد وجود دارد. برخالف

 اند. وجود آورده دستبرد و تغيير به



 51 بخش سوم قسمت اول: عقايد اسالمی

 

تواند نمي احدي كه است در حدي و سالست و بالغت در فصاحت قرآن عبارت -4

 بياورد.  كالمي خويش قرآن، از طرف كوچك سوره مانند يك

 و بدين است الهي و شريعت دين آخرين و دستورهاي احكام مجيد حامل قرآن -0

 است.  كرده را منسوخ پيشين كتب قرآن، احكام از دستورهاي بسياري كه است لحاظ

در  كه قرآن شد، برخالفمي نازل بر پيامبران مرحله در يك پيشين هايكتاب -2

 هو ب است شده نازل تدريج مردم، به نياز و ضرورتهاي بر حسب سال و سه بيست ظرف

 جاي مردم در قلوب العاده طور فوق زماني، به نيازهاي و رفع تدريجي نزول لحاظ

 شدند.  و مسلمان را پذيرفته آن افراد دستورهاي گرفت. و هزاران

تا  پيامبر اكرم و از زمان است شده و محفوظ ثبت مسلمان مجيد در سينه قرآن -2

 ديگر انتقال هاييو سينه قلوب به و كاست كم بدون هاييسينهو  عصر حاضر، از قلوب

پيدا نشد تا در  دست و قرآن، فرصتي اسالم دشمنان براي هيچگاه لحاظ و از همين يافته

 به هم روزگار دور سازند. و تا قيامت را از صفحه آن كنند يا اينكه و بيشي آن، كمي

 پيدا نخواهند كرد.  توفيق امري چنين

 براي كه برخوردار است و اعتدالي كمال از چنان قرآن دستورها و دستاوردهاي -3

بشر  مختلف هايتواند، نيازمنديمي و اجرأ است. و در هر زمان عمل قابل هر زمان مردم

ها انسان جهان، فرا راه اساسي قانون ترينو كامل ترينپيشرفته عنوان نموده، به را جبران

 قرار گيرد. 

 از عمل شود كهنمي يافت ملتي در جهان، هيچ كه است در حدي قرآني احكام كمال

 به قرآن كند. زيرا قوانين و ناتواني و يا اظهار ضعف خستگي آن، احساس بر دستورهاي

و  هر زمان، تدوين مردم و وضعيت ههر دور با حال مناسب الهي اليزال حكمت مقتضاي

يا  آسماني كتاب به كريم، ديگر نيازي قرآن از نزول پس جهت و بدين است شده نازل

 جهانيان همه براي قرآن وسيله به اكرم رسول و بعثت نمانده قيبا جديدي آيين

 يافت.  عموميت
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  رسالت -8
 چيست؟  پيامبران ترينمشهور اسامي: 072پرسش

 به آنان مشهورترين نامهاي ولي نيست و مشخص پيامبران، معلوم تمام پاسخ: اسامي

 زير است:  شرح

  آدم حضرت -0

 شيث حضرت -4

 ادريس حضرت -0

 نوح حضرت -2

 ابراهيم حضرت -2

 اسماعيل حضرت -3

 اسحق حضرت -7

 يعقوب حضرت -8

 يوسف حضرت -9

 داوود حضرت -01

 سليمان حضرت -00

 موسي حضرت -04

 هارون حضرت -00

 يحيي حضرت -02

 زكريا حضرت -02

 إلياس حضرت -03

 يونس حضرت -07

 لوط حضرت -08

 صالح حضرت -09
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 هود حضرت -41

 شعيب حضرت -40

 عيسي حضرت -44

 عبداهلل محمد بن النبيين خاتم حضرت -40

 بودند؟  عرب خاندان از كدام پيامبر اكرم: 073پرسش

و  عرب، مشهورترين قبايل در ميان بودند. قريش« ُقريش» ندانپاسخ: پيامبر ما از خا

شدند. مي شناخته عرب هايساير قبيله سردار و بزرگ قريش بود. مردم قبيله ارجمندترين

از امتياز و  قريش هايساير تيره از ميان كه است« هاشم بَنِي» قريش هاياز تيره يكي

 وي سبب همين اند و بهبوده تيره از همين دار است. پيامبر اكرمرخورب خاصي ويژگي

 نامند. مي« هاشمي»را 

 گويند؟ مي« هاشمي»را  فرزندانش كه بوده كه« هاشم»: 077پرسش

 شرح بدين حضرت آن نسب و سلسله بوده« هاشم»پدر پيامبر اكرم،  جد پاسخ: نام

 است: 

 عبدمناف.  بن هاشم بن عبدالمطلب بنعبداهلل  محمد بن

ديگر  آدم بر حضرت حضرت، عالوه آن پدري و نياكان در پدران: 078پرسش

 يا خير؟  هست هم پيامبري

فرزند  اسماعيل هستند و حضرت اسماعيل حضرت از نسل حضرت پاسخ: آري! آن

 است.  إاهلل خليل ابراهيم حضرت

 شدند. مبعوث پيامبري به در چند سالگي يامبر اكرمپ: 079پرسش

 شد.  نازل« وَحي» رسيدند و بر وي نبوت به حضرت آن سالگي چهل پاسخ: در سن

 چيست؟ « وَحي»: 081پرسش

 را بر آن خويش و دستورها و كالم خداوند احكام كه است اين« وحي»پاسخ: 

 فرمود.  نازل حضرت
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 بودند؟  در قيد حيات تا چند سال وحي بعد از نزول پيامبر اكرم: 080پرسش

 منوره. در مدينه سال و ده معظمه در مكه سال سال، سيزده و سه پاسخ: بيست

 بردند؟  تشريف منوره مدينه به حضرت چرا آن: 084پرسش

خداوند فرا  حيد و يگانگيتو سوي را به مكه مردم حضرت آن كه پاسخ: هنگامي

 يكتا و يگانه كنند، و بر خداي را ترك پرستي و بت شرك كرد كه آنها اعالم خواند و به

آنها بتها را  پرداختند. چون توزي و كينه دشمني با پيامبر به مردم بياورند، آنگاه ايمان

و آزار پيامبر  اذيت به شروع مختلف روشهاي دانستند. لذا بهمي و معبود خويش پرستيده

 كردند. 

داد و مي آنان تعليم شد، و توحيد را بهمي را متحمل و آزار آنان اذيت پيامبر اكرم

و  گِرد آمده دور هم مكه مشركين سران كرد تا اينكهمي خداوند را ابالغ دستورهاي

و  را رها كرده دستور خداوند مكه به حضرت گرفتند. آن حضرت آن قتل به تصميم

 شدند.  مدينه ، روانهابوبكر صديق خويش، حضرت يار با صفا و صميمي همراه

 تشريف مند بهو عالقه مشتاق بودند، شديداً  شده مسلمان از پيش كه مدينه مردم

از  مدينه وارد شدند، مسلمانان مدينه پيامبر به كه بودند. هنگامي حضرت آن فرمايي

 دريغ و مددي كمك كردند و از هر نوع استقبال و دل با جان شان و ياران ايشان

 نورزيدند. 

 آن بردن از تشريف قرار داشتند، هنگامي و آزار كفار مكه شكنجه تحت كه مسلماناني

 ترك منوره قصد مدينه را به آهسته، مكه نيز آهسته، شدند، آنان آگاه مدينه به حضرت

 گفتند.

و  خانه كه مسلماناني گويند و بهمي« هِجرَت» مدينه به را از مكه حضرت آن رفتن

 گويند. مي« مُهاجِرِين»رفتند  مدينه و به كرده را ترك خويش كاشانه

و  حمايت از پيامبر و مهاجرين خويش و جان با مال در مدينه كه مسلماناني و به

 شود. مي گفته« اَنصار»كردند  ميزباني
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 ايشان به نسبت عرب كند، مردم پيامبري ادعاي حضرت آن از آنكه پيش: 080پرسش

 داشتند؟  ايعقيده چه

راستگو، درستكار و  را شخصيتي حضرت نبوت، آن از ادعاي پيش مكه پاسخ: مردم

و  از مقام نزد آنان حضرت خواندند. آنمي« أَمِين مُحَمَّدِ »را  دانستند و ايشانانتدار ميام

كردند و و تمجيد مي ستايش از وي مردم برخوردار بود، و همه خاصي اجتماعي موقعيت

 بودند.  قايل زيادي و احترام او ارزش براي

 از مرگ و پس پيامبر است آخرين حضرت آن وجود دارد كه دليلي چه: 082پرسش

 نخواهد شد؟  مبعوث ديگر پيامبري ايشان

 وجود دارد.  متعددي پاسخ: داليل

م  »را  مجيد ايشان خداوند در قرآن اينكه نخست ات   و مطلبش است، فرموده« ينيبِ النا  خ 

 پيامبر است.  آخرين حضرت آن كه است اين

َُخاَتمُ »فرمودند:  حضرت ينكه: آنا دوم نَا
َ
پيامبر  آخرين من». «يبَعدُُِنَِِبُاَُّلَُُْيَُانلاِبيرُُأ

 . «نخواهد آمد و بعد از من، پيامبر ديگري هستم

ك ََٰٰٓٓم َٰٓو َٰٓل  َٰٓٱ﴿ فرمايد:مي اينكه: خداوند در قرآن سوم
 
ل َٰٓأ ت ََٰٰٓٓدِين ُكم ََٰٰٓٓل ُكم ََُٰٰٓٓتَٰٓم 

 
أ م َٰٓو  َُٰٓتَٰٓم 

ل ي َٰٓ ِتَٰٓنِع ََُٰٰٓٓكم َٰٓع  ر ِضيُتََٰٰٓٓم  َِٰٓٱَٰٓل ُكمََُٰٰٓٓو   .[0: ة]المائد ﴾ادِين ََٰٰٓٓم َٰٓل  َٰٓس َٰٓل 

و  رساندم اتمام را بر شما به و نعمتهايم كردم شما را كامل شما دين امروز براي»ترجمه: 

  .«شما برگزيدم را براي اسالم دين
 تكميل يهپا را به خويش حضرت، خداوند دين آن بواسطه شود كهمي ثابت آيه از اين

 پيامبر جديدي براي شد لذا بعد از پيامبر، ديگر نيازي از هر نظر مكمل رساند و اسالم

 نماند.  باقي

برتر و باالتر  پيامبران از تمام حضرت آن مقام وجود دارد كه دليلي چه: 082پرسش

 است؟ 
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است. خود  شده ثابت قرآني آيه از چندين از ساير پيامبران حضرت آن پاسخ: برتري

 سردار فرزندان در روز قيامت من» «اَمةيالقُُِومَُيَُُناُسيدُودلُآدمأ»اند: فرموده هم حضرت آن

 .«بود خواهم آدم
 باشد. مي برتر و سردار آنان پيامبران از تمام حضرت آن پس

  اجمعین: اهلل علیهم رضوان -كرام اصحاب -5
 شود؟ مي گفته كسي چه به« صَحابِي»: 083پرسش

 پيامبر را مالقات بوده با ايمان كه در حالي شود كه:مي گفته كسي به« صحابي»پاسخ: 

 است.  نموده وفات هم است. و با ايمان حضور پيدا كرده و در محضر ايشان

 چقدر است؟  : تعداد صحابه087پرسش

 اند و با اسالمآورده ايمان بودند و برايشان اهلل در محضر رسول نفر پاسخ: هزاران

 كردند. رحلت جهان از اين هم

 برابر اند يا خير؟ با هم مرتبهو  از نظر مقام صحابه تمام: 088پرسش

 امت از بقيه اصحاب تمام دارد ولي يكديگر تفاوت ميان صحابه و مرتبه پاسخ: مقام

 و برتر هستند.  ياول

 و بهتر است.  افضل از همه اصحاب از ميان كسي : چه089پرسش

 باالتر است.  از ديگران شان و مرتبه چهار نفر مقام صحابه تمام پاسخ: از ميان

 است. افضل امت از تمام كه ابوبكر صديق حضرت -0

 برتر است.  امت مامبعد از ابوبكر از ت كه عمر فاروق حضرت -4

 است.  افضل امت ابوبكر و عمر از همه بعد از حضرت كه غني عثمان حضرت -0

و  برتري امت از تمام بزرگوار قبلي بعد از سه كه مرتضي علي حضرت -2

 دارد.  افضليت

 ايشان يفهو خل ترتيب، جانشين به حضرت آن از وفات ر پيامبر پسچهار يا همين
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 مقرر شدند. 

 چيست؟  شدن خليفه و مطلب مفهوم: 091پرسش

را بر  و اسالم دين كارهاي و ترتيب نظم كه كسي حضرت آن از وفات پاسخ: پس

گويند: مي خليفه وي كرد، بهمي را دنبال حضرت آن مشي و خط و اهداف داشت عهده

 و جانشين.  مقام قايم يعني« خَلِيفَه»

 و مسلمانان، حضرت اصحاب تمام اتفاق به پيامبر معظم از وفات پس انكهچن

 از وي شد. پس نتخابا حضرت آن و جانشين خليفه اولين عنوان به ابوبكر صديق

از  و پس خليفه، سومين عثمان حضرت از وي خليفه، پس دومين عمر حضرت

چهار  شدند. اين و انتخاب خليفه، تعيين چهارمين عنوان به علي حضرت وي شهادت

 نامند. مي« چهار يار»و « راشدين خلفاي»، «أربعه خلفاي»بزرگوار را 

 خدا:  و اولیاي واليت -6
 گويند؟ مي كسي چه به« ولي»: 090پرسش

و خدا را  پيروي اكرم و رسول خداوند متعال اياز دستوره كه پاسخ: هر مسلماني

او را از  خدا و رسول جويد و محبت دوري كند و از گناهان و بندگي بسيار عبادت

و  الهي بارگاه مقرب فردي دهد، چنين و ترجيح داشته دنيا مقدم چيزهاي همه محبت

 گويند. يم« وَلِي» شريعت خداوند خواهد بود و او را در اصطالح محبوب

 هستند؟  چه« ولي» شناختن هاينشانه: 094پرسش

با تقوا و پرهيزگار باشد. بسيار  مسلماني وي كه: است از اين« ولي» هايپاسخ: نشانه

 آن و آزمند دنيا و چيزهاي باشد، حريص بر او غالب خدا و رسول كند. محبت عبادت

 كند.  آمادگي آن ر داشته، براينظ را مد فكر آخرت نباشد. هميشه

 شود؟ مي گفته هم« ولي» صحابي آيا به: 090پرسش
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حضور در  بركت اند. زيرا بهخدا بوده اصحاب، اوليا و دوستان پاسخ: آري! تمام

دنيا  بود. به گرفته آنها جاي در قلوب خدا و رسول حضرت، محبت و محضر آن مجلس

 دوري كردند، از گناهانمي و عبادت نداشتند، خدا را بسيار بندگي توجهو  محبت اصالً

 كردند. مي و پيروي اتباع خدا و رسول جستند، و از دستورهايمي

 رسند؟مي پيامبري هيچ مقام هب يا ولي« ولي»و « صحابي»آيا : 092پرسش

باشند و هر چند  داشته وااليي و مرتبه هر چند مقام« وَلي»و « صَحابي»پاسخ: خير! 

 نخواهند رسيد. پيامبري هيچ اممق به خداوند قرار گيرند، باز هم بارگاه مقرب

 خويش و زحمات تواند بر اثر عباداتنباشد، مي صحابي كه «ايولي»آيا : 092پرسش

 برسد؟« صحابي» مقام به

 مجالست آنها به است! چرا كه و گرامي بسيار ارجمند بودن صحابي پاسخ: خير! مقام

 مقام آن خويش تواند بر اثر واليتنمي شده. لذا احدي مشرف اهلل رسول و مصاحبت

 باالتر رود.  كند يا از آن را كسب

خوانند، نماز نمي دهند، مثالً مي انجام شرع خالف كارهاي از مردم بعضي: 093پرسش

 ديافرا پندارند آيا چنينمي را پير و ولي آنان مردم كنند باز هممي ، گناهتراشندمي ريش

 است؟ درست دانستن« ولي»را 

 انجام شرع خالف كارهاي كه شخصي هر آن است! بايد بدانيم غلط پاسخ: قطعاً 

 خدا باشد.  تواند وليهرگز نمي نيست اكرم رسول دهد و پيرو سنتمي

 و غيره ماز، روزهمانند ن شريعت از احكام هستند كه هم اوليايي آيا چنان: 097رسشپ

 باشند؟ معاف

 و توانايي برخوردار باشد و قدرت سالم و حواس از هوش آدمي كه پاسخ: تا هنگامي

 عافم از وي شريعت از احكام حكمي باشد، هيچ الهي احكام در حد انجام هم وي

 مجاز نخواهد بود. برايش و گناه جرم نخواهد شد و ارتكاب
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با  دارند، ولي هم و توانايي برخوردارند و قدرت سالم و حواس از هوش كه كساني

دهند، و مي انجام شرع خالف آورند، كارهاينمي جاي خدا را به عبادت هم حالي چنين

 و هرگز ولي بوده و ال مذهب دين ما جايز است. آنها بي رها برايكا اين كنند كهعا مياد

 (.0هستند) شيطان ولي بود بلكهخدا نخواهند 

 و كرامت: معجزه -7
 شود؟مي گفته چيزي چه به« زهمُعجِ»: 098پرسش

بر  ايالعاده و خارق العاده فوق كارها و چيزهاي چنان خداوند متعال پاسخ: گاهي

 اند، و هدفآنها عاجز و ناتوان از انجام ديگران كند كهظاهر مي خويش پيامبران دست

برند  پي پيامبران حقانيت كرده، به كارها و چيزها را مشاهده نوع مردم، اين كه است اين

 گويند. مي« معجزه»چيزها و كارها را  كنند. چنين اعتراف آن و به

 اند؟ داده نشان مردم به هاييمعجزه چه پيامبران: 099پرسش

زير  مشهور بشرح اند، چند معجزهداده نشان متعددي هايمعجزه پاسخ: پيامبران

 باشد: مي

 ظاهري ظاهر شد و مارهاي مار بزرگي شكل به كه موسي حضرت عصاي -0

 را بلعيد.  جادوگران

نور و  چنان موسي حضرت خداوند در دست «سويمو يد بيضاي» -4

 كرد. مي غلبه آفتاب بر نور و روشنايي آن روشنايي بود كه قرار داده درخشندگي

و  فرعون كه هنگامي -وي و همراهان موسي براي نيل درياي خشكيدن -0

 به اينكه محض به هانشو همرا كردند، موسي را تعقيب و همراهانش او، موسي لشكريان

و  فرعون پديد آمد. چون عبور در آن راه رسيدند، دريا خشكيد و چندين نيل درياي

دستور خداوند دريا از هر  دريا رسيدند، به وسط قصد عبور از دريا، به به لشكريانش

فرو برد و  نيستي امرا در ك و فرعونيان خود، فرعون سهمگين آورد. و با امواج موج طرف
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 ساخت.  غرق

 كرد. كورهايمي ها را زندهمرده دستور خداوند متعال به عيسي حضرت - 2

دميد، كرد و در آنها ميمي درست و گل از خاك بخشيد. گنجشكهاييمي مادرزاد را بينايي

 كردند. آنها پرواز مي

 گذشته قرن در حدود چهارده كه است كريم معجزه پيامبر ما، قرآن ترينبزرگ - 2

 سوره عرب، نتوانستند مانند يك زبان بزرگ دانان و لغت امروز، اديبان تا به است، ولي

نخواهند  هم و بياورند. و هر چند بكوشند، تا قيامت كرده از قرآن، درست كوچك

 توانست. 

 است.  اجمعر به رفتن معجزه پيامبر اكرم دومين -3

ق   معجزه ايشان سومين -7 ر ش  م   ماه( است.  شدن )دو نيم الق 

و  بر اثر اطالع كه است جهان از امور آينده اطالع حضرت آن معجزه چهارمين - 8

 آنها موافق داد. و همه اطالع اُمت را، به جهان از امور آينده خداوند، بسياري آگاهي

 پيوستند. وقوع به حضرت آن عو اطال بينيپيش

نفر خوردند و سير  هزاران دو نفر را غذاي كه است اين حضرت آن معجزه پنجم -9

 شدند.

 بيان اإلسالم تعليم بعدي هايدر قسمت كه هست بر اين، چند معجزه ديگر هم عالوه

 خواهد شد. إن شاء اهلل

 را گويند؟ چيزي چه« اجمِعرَ»: 411پرسش

 از شب پاسي كه در حالي اكرم رسول حضرت خداوند متعالدستور  پاسخ: به

رفتند، و از آنجا  المقدس بيت شده، به« بُراق»سوار بر  از بيداري، از مكه بود پس گذشته

دند و در كر عروج خواستخدا مي كه بردند، و از آنجا تا جايي تشريف هفتم آسمان به

و  بهشت مختلف شدند، و نيز از مراحل مشرف العالمين رب مالقات شب، به همان

 گويند. « معراج»سفر را  باز گشتند. اين خويش اول مقام به و سپس بازديد فرموده دوزخ
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ق  »مراد از : 410پرسش ر ش  م   چيست؟« الق 

 دهد، آن نشان ايآنها معجزه به استند كهخو اكرم از رسول كفار مكه : شبيپاسخ

 هر دو قطعه مجلس حاضران شد و تمام دو نيم كردند، ماه اشاره ماه سوي به حضرت

 خويش اول حالت شد و به پيوسته بهم ماه هر دو نيم از آن كردند. پس را مشاهده ماه

 نامند.مي« القمر شق»را  . اينبازگشت

 چيست؟ « امتكَرَ»: 414پرسش

و  مقام خود و باال بردن و نيك خاص و اعزاز بندگان احترام پاسخ: خداوند براي

و بسيار  عادت خالف كند كهظاهر مي كارها و چيزهايي آنان بواسطه گاهي آنان مرتبه

« كرامت»كارها را  وعن بكنند. اين توانند چناننمي رسند و ديگراننظر مي به مشكل

 گويند.مي

 و حق خداوند، ثابت و نيك صالح اوليأ اهلل و بندگان دست به كرامات ظاهر شدن

 است.

 دارند؟ با هم فرقي چه «كرامت»و « معجزه: »410پرسش

 با تقوايي منانمؤ بر دست« كرامت»شود و ظاهر مي پيامبران بر دست« معجزه»پاسخ: 

است.  سليموالت صاحبها الصلواة یعل محمديه با شريعت مطابق شان راسر زندگيس كه

 شريعت بند به تعهد و پاي هيچگونه كه و كساني و الاُبالي دينافراد بي و اگر از دست

 چنان انيتبر حق گويند، و دليلمي« اجاِستِدرَ»ظاهر شود، آنرا  كارهايي ندارند، چنين

 نخواهد بود. رادياف

 و ضروري خدا الزم اوليا و دوستان از دست كرامت آيا ظاهر شدن: 412پرسش

 است؟ 

 است باشد. ممكن هم كرامت باشد، صاحب ولي هر كس كه نيست پاسخ: خير، الزم

 د. از او ظاهر نشو هم كرامتي يك عمر وي در طول خدا باشد ولي و دوست ولي شخصي
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 ديگران شود كهظاهر مي چيزهايي چنان فقرا و دراويش بعضي از دست: 412پرسش

 بگوييم؟ اينها بايد چه به سبتكارها عاجز هستند ن از آنگونه

 و به بوده و سنت مغاير با كتاب شان اعمال، رفتار ظاهر و باطن كه پاسخ: كساني

سر بزند و ظاهر  اموري چنان باشد اگر از دستشان عتشري بر خالف شانطريقت عبارتي

 را ولي افرادي نيست! چنين هرگز كرامت دانست« جادو و استدراج»را بايد  شود، آن

 بيش شيطاني و حيله دانستن، تلقين را، كرامت آنان عادت خالف و كارهاي پنداشتن

 نزد آنها نبايد رفت. كاري هيچ ايو بر جست دوري نيست. لذا بايد از آنان



 
 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكم ََٰٰٓٓا َٰٓقُو ََٰٰٓٓء ام  نُفس 

 
ه ََٰٰٓٓأ

 
أ  .[3]التحريم:  ﴾ان ار ََٰٰٓٓلِيُكم َٰٓو 

 .«برهانيد! جهنم را از آتش تانايد، خود و خانوادهآورده ايمان كه آناني اي»

 اسالمی و اعمال دوم: اركان قسمت -سوم بخش

 وضو:  مسايل باقيمانده

 است؟  نماز چگونه وضو، خواندن بدون: 413پرسش

 بدون را كه فردي از علمأ چنين بعضي كه است. تا حدي بسيار بزرگي پاسخ: گناه

 اند. خواهد نماز بخواند، كافر دانستهو مي وضو ايستاده

  نماز چيست؟ وضو براي بودن شرط دليل: 417پرسش

اي  َٰٓ﴿ فرمايد:مي كه قرآني آيه پاسخ: اين ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ ََُٰٰٓٓتم َُٰٓقم ََٰٰٓٓإِذ آَٰا َٰٓء ام  ل و َٰٓٱَٰٓإِل  َِٰٓسلُوا َٰٓغ َٰٓٱف ََٰٰٓٓةَِٰٓلصذ

ي ََٰٰٓٓوُُجوه ُكم َٰٓ
 
أ ََِٰٰٓٓدي ُكم َٰٓو  افِقَِٰٓل َٰٓٱَٰٓإِل  ر  ُحوا َٰٓم َٰٓٱو ََٰٰٓٓم  ر ََٰٰٓٓبُِرُءوِسُكم ََٰٰٓٓس 

 
أ ََُٰٰٓٓجل ُكم َٰٓو  ع َٰٓل َٰٓٱَٰٓإِل  َِٰٓك   .[3: ة]المائد ﴾ب ي 

 نماز را بكنيد، نخست قصد خواندن كه ايد: هنگاميآورده ايمان كه كساني اي»ترجمه: 

« پا قوزك»كنيد و پاها را تا  بر سر مسح شسته را تا آرنج را بشوييد و دستهايتان هايتان چهره

 . «بشوييد

لوةُِمفتَاحُ »اند: نيز فرموده پيامبر اكرم ورُ ُالصا ه   .«الطُّ
 است.  و پاكي طهارت آن شرطكليد نماز و 

 وضو:  از فرايض باقيمانده مسايل

 چيست؟ « شستن» مشخص تعريف: 418پرسش

 بچكد اين از آن دو قطره يكي حداقل كه ريختن آب عضو بدن روي قدري پاسخ: به

 اگر كسي گويند. مثالًنمي« شستن»را  عمل و كمتر از اين است مقدار شستن كمترين

 چهره و روي برداشت كمي ماليد، يا آنقدر آب كرد بر چهره را خيس خويش دست
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 گفته صورتي چكيد در چنين از آن هاييماند و قطره باقي بر چهره آب كه ريخت

 نخواهد شد.  وضو صحيح حال در اين است. پس را شسته اشچهره وي شود كه:نمي

 چند بار بايد شسته است آنها فرض در وضو، شستن كه عضوهايي: 419پرسش

 شوند؟

 بار است، و از سه سنت« بار سه» از اين و بيش است، فرض بار شستن پاسخ: يك

 و جايز نيست. است بيشتر مكروه

 است؟  از كجا تا كجا فرض صورت : شستن401پرسش

 گوش نرمه و از اين آيد تا زير چانهسر بر مي موي كه جايي پيشاني پاسخ: از باالي

 است.  ديگر شستن، فرض يتا نرمه

 از آنها خشك است، اگر مقدار كمي آنها فرض شستن كه : عضوهايي400پرسش

 يا خير؟  است بماند، وضو صحيح

 شود. نمي بماند وضو صحيح خشك سر از عضوي موي يك اندازه پاسخ: اگر به

 يا خير؟ است الزامي ششم نگشتا داشت، شستن انگشت شش اگر كسي: 404پرسش

 است. پاسخ: آري، الزامي

 دارد؟ مفهومي و چه معني چه : مسح400پرسش

 گويند.« مَسح»را  عمل يدن، اينمال و بر عضوي كرده خيس را با آب پاسخ: دست

از  كه تري يا با همان است ضروري برداشتن تازه سر، آب حمس آيا براي: 402پرسش

 است؟ كردن، كافي است، مسح ندهما دستها باقي شستن

جايز  شد باز هم قبلي، مسح تري اگر با همان ولي بهتر است برداشتن تازه پاسخ: آب

 ديگر عضوي آن، مسح با متصل گرديد بار دوم مسح عضوي است. اما اگر با دست، يك

 جايز نيست.

 جايز نيست. و اگر دست مسح وجود نداشت و رطوبتي دست، تري نيز اگر بر روي

 هم، مسح صورت شد در اين شده، تر و مرطوب يا مسح شده با ديگر عضو شسته
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 نخواهد شد. صحيح

 سرش موهاي روي انبار و آب قرار داشت باران در مقابل اگر كسي: 402پرسش

ماليد و آبها را بر  سرش را روي خويش خشك اگر دست حالي ريخت، در چنينمي

 يا خير؟ جايز شده كرد آيا مسح پخش سرش

 است. اداء شده پاسخ: آري، مسح

 است. يا خير؟ فرض هم چشم داخل قسمت در وضو شستن: 403پرسش

 نيست. فرض و دهان و بيني چشم داخلي قسمت پاسخ: شستن

بايد  را تراشيد، يا ناخنها را چيد، آيا دوباره از وضو سرش پس اگر كسي: 407پرسش

 كند و ناخنها را بشويد؟ را مسح سرش

 نيست. پاسخ: خير، الزم

 قسمت بود، شستن شده قطع تر از آرنجپايين مقداري دستش اگر كسي: 408پرسش

 يا خير؟ است الزامي تا آرنج مانده باقي

 الزامي آن باشد، شستن يباق تر از آنيا پايين از آرنج قسمتي كه پاسخ: آري! تا زماني

 است.

 وضو:  هاياز سنت مانده باقي مسايل

 يا خير؟ است صحيح وضو نكرد وضويش قصد و نيت اگر شخصي: 409پرسش

 در دريا افتاد يا در زير باران كسي وضو را نكرد، مانند: اينكه رادهو ا پاسخ: اگر نيت

وضو،  و با آن است صحيح شدند، وضويش خيس وضويش اعضاي ايستاد و تمام

 رسد.نمي وي وضو به و پاداش ثواب تواند نماز بخواند وليمي

 كند؟ نيت وضو چگونه براي: 441پرسش

قصد  چنين خواهد وضو كند، اينمي كه است. هنگامي كردن اراده« يتنِ» پاسخ: معناي

نماز، وضو  و جايز بودن شدن و پاك ناپاكي دور كردن براي باشد كه: داشته و اراده

 گيرد. وضو قرار مي و نيت است كافي و خيال اراده همين كنم. فقطمي
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 يا خير؟  است وريضر با زبان« نيت» گفتن: 440پرسش

 ندارد.  اشكالي اگر گفت ولي نيست ضروري با زبان نيت پاسخ: خير، گفتن

 كند؟  نيت بگيرد، چگونه تازه خواهد وضويو مي با وضو است كه كسي: 444پرسش

 كنم. وضو مي و فضيلت ثواب كسب براي كند كه نيت پاسخ: فقط

 شود يا نه؟  اهلل بايد خوانده بسم مدر وضو، تما: 440پرسش

محنِ  اهللِ بِسمِ »پاسخ:  ِحيم   الرا ِل   اِهللِ بِسمِ »خواندن، يا  را كامل« الرا ظِيمُ  الع  و « الع 

ىل هلل ِا حل مدُ » ينِ  ع  شود، جايز  خوانده هر كدام« هللِا حل مدُ »و « اِهلل بِسمِ »، يا «مِ اإِلسال   دِ

 است.

 شود؟ زده مسواك دارد و چگونه حكمي چه زدن مسواك: 442سشپر

و  و منافع فراوان است. و اجر و ثواب كدهمؤ از مسواك، سنت پاسخ: استفاده

 يك اندازه و به تلخ درخت يا چوب بايد از ريشه دارد. مسواك شماريبي خاصيتهاي

 شست.  را بايد خوب آن زدن د از مسواكو بع زدن از مسواك باشد. پيش وجب

زند  بار مسواك را سه چپ سمت هايدندان و سپس راست سمت هايدندان نخست

 شود. جديد استفاده ر بار از آبو ه

 دارد؟ حكمي چه : مضمضه442سشپر

 وقتكرد. در  نبايد غرغره روزه در حال ولي است در وضو، سنت پاسخ: مضمضه

 شود. در دهان آب راست با دست مضمضه

 است؟ چگونه كردن در بيني آب روش: 443پرسش

 سوي را به آب عميق كند و با تنفس بيني برداشته، داخل چپ، آب پاسخ: با دست

 برسد و ضررهاي وي دماغ به آب شديد كند كه تنفس نبايد چنان بكشد ولي بيني باالي

 ايجاد كند. جاني

در  باال نكشد. آب سمت كند و به در بيني آب است، فقط روزه در حال كه كسي

 است. كدهمؤ كردن، سنت و بيني دهان
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 است؟ از ريش، سنت قسمت كدام خالل: 447پرسش

دارند قرار  چهره در اطراف كه و موهايي است سنت ريش داخلي قسمت پاسخ: خالل

 است. آنها فرض شستن

 شوند؟ خالل چگونه : انگشتان448پرسش

دهد. و  كند و حركت ديگر داخل دست انگشتان را در ميان دست يك پاسخ: انگشتان

 شروع راست پاي كند. از انگشتان خالل چپ دست كوچك پاها را با انگشت انگشتان

 كند. تمخ چپ پاي انگشتان به كرده

 شود؟ مسح سر، چگونه : تمام449پرسش

باشد، بگذارد و  پيشاني انتهاي جلو سر كه را تر كرده، بر قسمت پاسخ: هر دو دست

جلو سر باز  طرف به سر بكشاند و سپس پشت قسمت طرف به را با انگشتان دست كف

 شود. مسح سرش تمام باشد كه گرداند و مواظب

 شود يا نه؟  استفاده تازه ها از آبگوش مسح براي: 401شپرس

كند و  ها را مسحگوش است مانده سر باقي از مسح كه تري پاسخ: خير، با همان

 كند. مسح شهادت گوشها را با انگشت داخل

 وضو:  از مستحبات مانده باقي مسايل

 ؟«مستحب»يا  است« سنت» راست اعضا در وضو از سمت شستن: 400پرسش

 اند.دانسته« مستحب» و بعضي« نتس»را  از فقها آن پاسخ: بعضي

 شود؟ بايد مسح چگونه : گردن404پرسش

 است.  گلو، بدعت شود، مسح مسح هر دو دست، گردن انگشتان پاسخ: با پشت

 است؟ آدابي چه داراي ياد شده بر مسايل : وضو عالوه400پرسش

 شود:  زير مالحظه هاينمونه وجود دارد، بطور مثال زيادي وضو آداب پاسخ: براي

آنرا  قرار داده وشگ سوراخ داخل كرده را خيس دست كوچك سر انگشت -0

 دهيد. حركت
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 شويد. و آماده ماز وضو كردهن وقت از فرا رسيدن پيش -4

 بماليد. آنها را خوب با دستيد شويوضو را مي اعضاي كه زماني -0

 برسد. در زير آن دهيد تا آب تو يا حرك كرده و انگشتر را بيرون ساعت -2

 نگوييد. دنيوي وضو حرفهاي حيندر  -2

 نزنيد. صورت به را با تندي بآ -3

 كنيد. در آب، خودداري رافاز اس -7

 بگوييد.« اهلل بسم»هر عضو  ستنش در وقت -8

 بخوانيد. د شريفاز وضو، درو پس -9

 شهادت، بخوانيد:  با كلمه مراهدعا را ه وضو، اين در پايان  -01

ِرينَُ» تََطهر ابَِْيَُواْجَعلِِْنُِمَنُالم  ُاْجَعلِِْنُِمَنُاتَلوا ما  .0«اللاه 
 بنوشيد.  ايستادن از وضو را در حالت مانده باقي از آب مقداري  -00

ياة» وانعن نماز به بعد از وضو دو ركعت  -04
ِ   َت 

ِ
 بخوانيد. « الُوُضوء

 وضو:  هاياز شكننده مانده باقي مسايل

د، وضو پيدا كن جريان حدي تا چه شده خارج از بدن كه يا چركي خون: 402پرسش

 كند؟مي را باطل

باشد. يعني، از  فرض محل آن در وضو يا غسل، شستن برسد كه جايي پاسخ: به

بسيار، در هر  باشد و خواه اندك شود، خواه روان اطراف به خويش خروج موضع

 كند. مي وضو را باطل صورت

پيدا كرد و  جريان چشم آمد و در داخل بيرون چشم، خون : اگر از داخل402پرسش

 شود؟مي نشد آيا وضو باطل خارج

                                           
 .«اندو پاكيزه كننديپروردگارا! مرا از توبه كنندگان بگردان و جزو كسانى قرار ده كه كامالً طهارت م»ترجمه:  - 0
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و  است در وضو فرض نه چشم داخل شستن شود زيرا كهنمي پاسخ: خير، وضو باطل

 در غسل. نه

شد، باز  جذب اييا پارچه و با انگشت نمودار گشت خون اگر از زخمي: 403پرسش

 است؟ شده ار گشت، آيا وضو باطلتكر عمل شد و چند بار اين نمودار و باز جذب

 جذب اييا پارچه نگشتبا ا اگر خون كه: را بايد در نظر گرفت نكته پاسخ: اين

 بود كه قدري شد، اگر بهمي در همانجا متوقف كرد يا نه، بلكهپيدا مي شد، جرياننمي

 شود.نمي قدر نبود، باطلشود و اگر آنمي شد، وضو باطلمي روان

 كند؟ مي وضو را باطل چيزهايي چه استفراغ: 407پرسش

برسد،  دهان پري اندازه كند و به غذا، استفراغخون، چرك، آب،  پاسخ: اگر كسي

 شود.نمي وضو باطل خالص بلغم شود. از استفراغمي وضو باطل آنگاه

يا  شده باطل كرد وضويش استفراغ اندك بار اندك چندين اگر كسي: 408پرسش

 خير؟

ديگر  مقداري عتهو همان كرد باز از استفراغ بود و بر اثر آن يكي عپاسخ: اگر تهو

 است.  نشده نرسيد، وضو باطل دهان پري اندازه به آن مجموع كه طوري كرد به استفراغ

 به يا چرك خون از آنجا مقداري بود كه يا زخمي دانه كسي : اگر بر بدن409پرسش

 يا خير؟ شوند مي نجس هايشبود، لباس كرده اصابت وي هايلباس

 اصابت لباس شود و به و روان جاري كه نيست قدري به و چرك پاسخ: اگر خون

 لباس شستن باز هم شود ولينمي نجس نمودار گشت، لباس بر لباس آن هايكرد لكه

 بهتر است.

 يا خير؟ نباشد، پليد است دهان پري مقداري به اگر استفراغ: 421پرسش

 نباشد پليد نيست.  دهان اگر در حد پري شده استفراغ شيئي پاسخ:

 مكيد، آيا وضويش خون چسبيد و از بدنش كسي بدن به اگر زالويي: 420پرسش

 است؟ دهش باطل
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لو زا اگر در شكم كه را مكيده زالو خوني چون شده باطل پاسخ: آري، وضويش

 كرد.پيدا مي رفت، جرياننمي

 شود يا خير؟ مي مكيدند وضو باطل خون كسي از بدن و كيك اگر پشه: 424پرسش

اگر  كه نيست در حدي غالباً  شده مكيده خون شود، چوننمي پاسخ: خير، وضو باطل

 گشت.مي و جاري شد رواننمي همكيد

 شود؟نمي باطل خوابي نوع چه وضو از: 420پرسش

و  يا در ركوع نشستن يا در حالت تكيه يا بدون ايستاده گر در حالتا پاسخ: خواب

 كند.نمي باشد وضو را باطل جدهس

 شده؟ نمي باطل آنان از خوابيدن، وضوي اند كهبوده هم آيا كساني: 422پرسش

 يو ويژگ صياتاز خصو و اين شدهنمي باطل از خواب پيامبران پاسخ: آري! وضوي

 است. بوده آنان

 وضو را باطل شرايطي هشود، و در چمي گفته چيزي چه به قهقهه: 422پرسش

 كند؟مي

را بشنوند  وي خنده صداي هم ديگران بلند، كه با صداي خنديدن پاسخ: قهقهه، يعني

 زير وجود دارد كند، شرايط اطلوضو را ب قهقهه اينكه و براي

 را باطل وضويش نابالغ خنده -باشد ايبالغه يا زن مرد بالغ انخند شخص -0

 كند.نمي

 و خنديد وضويش رفت در نماز بخواب باشد، اگر كسي بيداري در حال خنده -4

 شود.نمي باطل

در  اگر كسي باشد. پس و سجده ركوع است، داراي خنديده در آن كه نمازي -0

 است. نشده باطل كرد وضويش ههقهق نماز جنازه

افتاد، وضو  خودش يا بر عورت ديگران بر عورت آدمي اگر نگاه: 423پرسش -2

 شود يا خير؟مي باطل
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 شود.نمي پاسخ: خير؟ وضو باطل

 از غسل: مانده باقي مسايل

 است؟ بر چند نوع : غسل427رسشپ

 است: نوع بر سه پاسخ: غسل

 فرض غسل -0

 سنت غسل -4

 مستحب غسل -0

 است؟ فرض، بر چند قسم : غسل428پرسش

 تعليم عديب هايدر قسمت آن توضيح كه است قسم بر شش فرض پاسخ: غسل

 خواهد آمد. اإلسالم

 نمائيد؟  است، آنها را بيان بر چند قسم سنت غسل: 429پرسش

 است: بر چهار قسم سنت سخ: غسلپا

 از جمعه.نم براي غسل -0

 نماز هر دو عيد. براي غسل -4

 كردن. غسل حج از احرام پيش -0

 كردن. غسل عرفات به و رفتن وقوف براي -2

 دهيد؟ است، توضيح بر چند نوع مستحب غسل: 421پرسش

 زير است: شرح به برخي كه سته را اقسامي مستحب پاسخ: غسل

 نامند.مي« اتبَرَ» را شب آن كه مپانزده شب يعني شعبان نيمه غسل -0

 الحجه. ذي از روز نهم پيش شب يعني« عَرَفَه شب» غسل -4

 و خورشيد گرفتگي( )ماه و كسوف خسوف در وقت غسل -0

 باران(. نماز استسقأ )طلب براي غسل -2

 منوره. يا مدينه مكرمه در مكه دخول براي غسل -2
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 ن.كرد ميت، غسل از غسل پس -3

 بشود. اسالم به مشرف از اينكه كافر، پس غسل -7

 يا حوض دريا، رودخانه در آب شد، و وي واجب غسل اگر بر كسي: 420پرسش

شد و  تر و خيس بدنش تمام كه ايستاد، بطوري باران خورد يا در زير آب غوطه بزرگ

 ير؟يا خ شده صحيح آيا غسل شتگ روان آب بر بدنش

 بكند. هم و استنشاق مضمضه كهاين شرط شده، به صحيح پاسخ: آري! غسلش

 يا نه؟ جايز است كردن قبله فطر رو به غسل در حال: 424پرسش

 ندارد. نباشد، اشكالي گر برهنهو ا باشد جايز نيست پاسخ: اگر برهنه

 يا خير؟ جايز است كردن غسل هبرهن: 420پرسش

 ندارد.  بيند اشكالياو را نمي كسي كه است يا در محلي حمام سخ: اگر داخلپا

 هستند؟ مكروه در غسل چيزهايي چه: 422پرسش

 از: است عبارت است مكروه سلدر غ پاسخ: آنچه

 آب.  در مصرف اسراف -0

 رو كردن.  قبله طرف و يا به زدن حرف برهنگي در حال -4

 كردن.  غسل سنت خالف -0

وضو گرفتن، نماز،  براي از غسل بود، پس وضو نكرده از غسل : اگر پيش422پرسش

 يا خير؟ است الزامي

 مجدد نيست. وضوي به گرفته، نيازي انجام غسل پاسخ: وضو در حين

 ها: بر موزه از مسح مانده باقي مسايل

 شود؟ غاز ميآ زماني از چه مسح مدت: 423پرسش

 مسافر سه روز، و براي شبانه يك مقيم براي است وضو شده بي كه پاسخ: از وقتي

 و موزه وضو گرفت نماز فجر جمعه براي اگر كسي جايز است. مثالً روز مسح شبانه
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 سه يا يك مدت به وقت وضو شد از همان بي عصر با وضو بود، آنگاه پوشيد و تا وقت

 كند. ها مسحروز بر موزه شبانه

 شود؟مي باطل چيزي از چه مسح: 427پرسش

از  بر آن، مسح كند. عالوهمي را نيز، باطل كند، مسحمي وضو را باطل پاسخ: هر آنچه

 شود: مي باطل موارد هم اين

 رسيد.  پايان به مسح مدت -0

 كشيد.  ها را از پا بيرونموزه -4

 باشد.  شده پاره پا، موزه انگشت سه اندازه به -0

رسيد  پايان به مسح كشيد يا مدت را از پا بيرون وضو موزه اگر در حال: 428پرسش

 كار بكند؟ چه

وضو  تمام ها را بپوشد. برگرداندنموزه را شسته پاهايش فقط پاسخ: در هر دو صورت

 نيست.  است، الزم مستحب

بود،  كرده ها مسحروز بر موزه شبانه يك مدت از اينكه پس اگر مسافري: 429پرسش

 چيست؟ شد حكمش و مقيم بازگشت خانه به

 كند. بر آنها مسح كشد و مجدداً ب ها را از پا بيرونپاسخ: موزه

 چيست؟ مسافر شد، حكمش رد و سپسك را شروع مسح : اگر مقيمي431پرسش

ها روز بر موزه شبانه روز مسافر شد، تا سه شبانه يك شدن از تمام اگر پيشپاسخ: 

كشيده،  بيرونها را از پا روز سفر كرد، موزه شبانه يك شدن كند و اگر بعد از تمام مسح

 كند. مجدداً، مسح

 ا خير؟ي جايز است بر آن بود، مسح شده پاره مختلف از جاهاي اگر موزه: 430پرسش

 اندازه آن، به پارگيهاي بود و مجموع شده پاره مختلف از جاهاي موزه پاسخ: اگر يك

هر دو موزه، برابر با  شده پاره اگر جاهاي جايز نيست، ولي شد، مسحپا مي انگشت سه

 جايز است. مسح حالي ، در چنينپا باشد انگشت سه
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  حقيقيه: نجاست از مانده باقي مسايل

اند، مانند: كفش، موزه، كيف، شده ساخته و الستيك از چرم كه چيزهايي: 434پرسش

 كند، چگونه صابتآنها ا به داري جِرم اگر نجاست و غيره پالستيكي هايدستكش، كيسه

 شوند؟مي پاك

و اثر  نجاست عين آنكه طشر شوند، بهمي پاك و غيره خاك بر روي پاسخ: از ماليدن

 برود. آن، از بين

 صابتو مانند آن، ا نجاستي، مانند: ادرار، مشروب ياد شده وسايل اگر به: 430پرسش

 شوند؟مي پاك كند، چگونه

شوند،  نند، شستهكرا دور مي اثر پليدي ( كهآبكي )چيزهاي يا مايعات ا آبپاسخ: ب

 گردند.مي پاك

 ياد شده چيزهاي شود بهنمي از خشكيدن، رويت پس كه غير مرئي اگر نجاست يعني

 شوند. نمي بر خاك، پاك شوند. از ماليدن بايد شسته يا مايع با آب آنها برسد، فقط و امثال

 هكرد چگون اينها اصابت و امثال فلزي چاقو، كارد، وسايل به اگر نجاست :432پرسش

 شوند؟مي پاك

 زنگ كه در صورتي و غيره اياستيلي، آلومينيومي، شيشه فلزي، ظرفهاي پاسخ: وسايل

اثر  كه ايگونه شوند، به ماليده چيزي شوند و روي و ناهموار نباشند، اگر نجس زده

 شوند.مي برود، پاك از بين ديپلي

 شود؟مي پاك چگونه زمينكرد،  اصابت زمين به اگر نجاست: 432پرسش

نماند،  باقي آن )رنگ، بو، مزه( روي شد و اثر پليدي خشك زمين از اينكه پاسخ: پس

 شود.مي پاك

 شود، چگونه يا مسجد اگر نجس منزل شده فرش ديوار، آجر و سنگ: 433پرسش

 كرد؟  را پاك بايد آن

 شود. مي پاك ر نجاستاث آنها و دور شدن شدن پاسخ: از خشك
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نيستند مانند:  فشردن قابل شستن در حين كه چيزهايي كردن پاك روش :437پرسش

 است؟  چگونه و غيره ضخيم ظرفها، فرش

 و گذاشته است، نخست، شسته يا غير ممكن آنها مشكل فشردن كه پاسخ: چيزهايي

و  شسته هم شوند. بار سوم و گذاشته تهشود باز، شس متوقف آب شوند تا چكيدن

 در موقع شوند. البتهمي شد، پاك بيان كه روشي به بار شستن از سه شوند پس گذاشته

 گردد.  برطرف بطور كامل شوند تا پليدي باشد، ماليده ممكن ماليدن كه هر اندازه شستن

 شوند؟ مي پاك ليد شوند، چگونهاگر پ و خاكي سفالي ظرفهاي: 438پرسش

 نها در پرسشآ كردن پاك شوند. روشمي پاك با شستن هم سفالي پاسخ: ظرفهاي

 گرديد. بيان قبلي

خاكسترها  د، آنو خاكستر شو اگر سوخته مانند مدفوع شييء نجس: 439پرسش

 اند يا خير؟پاك

 هستند. پاسخ: آري، پاك

 چيست؟  آن افتاد و مُرد، حكم در روغن ياگر موش: 471پرسش

را بردارند،  آن اطراف و روغنهاي منجمد باشد موش روغن كه پاسخ: در صورتي

 پليد است.  روغن بود تمام مايع شود و اگر روغنمي پاك مانده باقي روغن

 از استنجاء:  مانده باقي مسايل

 است؟  ستنجاء مكروهدر ا چيزهايي چه: 470پرسش

 پاسخ:

 كردن.  قبله طرف يا رو به استنجاء پشت در حال -0

 بيفتد.  وي بر عورت ديگران نگاه كه استنجاء كردن در جايي -4

 بايد اجتناب چيزهايي چه رود در آنجا ازمي قضاي حاجت براي كه كسي: 474پرسش

 كند؟

 :پاسخ
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 ند. نك قبله طرف يا رو به پشت -0

 ادرار نكند. ايستادن در حال -4

 نكند.  و غايط يا در كنار آن، بول آب نهر يا جوي داخل -0

 نكند.  و غايط ديوار مسجد بول نزديك - 2 -0

 نكند.  و غايط بول در قبرستان -2

 نكند.  بول يا ديگر چيزي موش در سوراخ -2

 نكند.  صحبت و غايط بول در حين -3

 باال ادرار نكند.  سمت ننشيند و به پايين در قسمت -7

 نكند.  و غايط بول مردم و يا گذرگاه در نشستنگاه -8

 نكند. و غايط گيرد، بولوضو مي كه در محلي -9

 هستند.  ذكر شدند مكروه موارد كه اين همه

 

 از آبها:  مانده باقي مسايل

 يا نه؟  وضو جايز است ست، با آنا شده گرم آفتاب با گرمي كه آبي: 470پرسش

 نشود.  وضو گرفته آبي با چنين كه است بهتر آن پاسخ: جايز است، ولي

آبها  اينبچكد، با  آبي از بدن، در ظرف هاييوضو اگر قطره در وقت: 472پرسش

 يا خير؟ وضو جايز است

 ريزد، آبمي از بدن كه نباشد آبي حقيقي وضو اگر بر بدن، نجاست پاسخ: در حين

 كه است چنين شود، حكمش مخلوط اگر با غير مستعمل مستعمل و آب است مستعمل

با  برابر باشد، وضو و غسل بيشتر باشد يا در مقدار، با غير مستعمل مستعمل اگر آب

 جايز است.  تر باشد وضو و غسلو اگر كم نيست صحيح آبي چنين

ود با آن، ش مخلوط و غيره مانند زعفران، صابون اگر با آب، چيز پاكي: 472پرسش

 يا خير؟ وضو جايز است
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 اگر هر سه ولي تغيير كرد وضو جايز است آب از اوصاف دو صفت پاسخ: اگر يكي

 شد وضو جايز نيست. غليظ د و آبتغيير پيدا كر آب صفت

 پنجاه متر( و طول )يك شرعي دو ذراع عرض هب ايو بِركه : اگر حوض473پرسش

 آب حكم آبي ذراع، چنين بيست و طول پنج عرض متر( باشد يا به 42شرعي ) ذراع

 را دارد يا خير؟ جاري

 را دارد. جاري آب آب، حكم ينپاسخ: آري! ا

 چاهها:  از آب مانده باقي مسايل

 چيست؟ افتاد، حكمش در چاه تر يا گنجشككبو اگر مدفوع: 477پرسش

شتر و گوسفند،  چهار مدفوع سه يا از افتادن كبوتر، گنجشك مدفوع پاسخ: از افتادن

 شود. نمي نجس آن در چاه، آب

 هغوط و در آب رفت دلو در چاه آوردن قصد بيرون به كافري اگر انسان: 478پرسش

 چيست؟ آبي چنين ور شد، حكم

 پاك و جنابت حقيقي از نجاست چاه از ورود به قبل وي و لباس پاسخ: اگر بدن

بايد  آب و تمام تاس نجس چاه باشد، آب و اگر نجس است پاك هم چاه باشد، آب

 شود. كشيده

 گاهي و از دلو بزرگ گاهي و مردم قرار نداشت چاه روي اگر دلو خاصي: 479پرسش

 در چاه نجاستي كه كردند، در صورتيمي استفاده آب كشيدن براي كوچك از دلوهاي

 دلوي نوع از چه آب كشيدن باشد، براي از آب معين مقداري كشيدن افتاد و نياز به

 شود؟ استفاده

 و يا كوچكي گيا دلو بسيار بزر قرار نداشت دلو خاصي چاه روي پاسخ: اگر چنانچه

 شود.  استفاده چاه، از دلو متوسط آب كردن پاك براي صورت وجود داشت، در اين

 به رسيد اينك پايان به اإلسالم تعليم دوم قسمت بر مسايل شده اضافه تا اينجا مسايل

 پردازيم.مي قبلي مباحث نبالهد بيان
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 آن و احكام تيمم

 شود؟ مي گفته چيزي چه به تيمم: 481پرسش

در  يا آنچه پاك خاك وسيله به از بدن حكميه نجاست دور كردن يعني پاسخ: تيمم

 است. خاك حكم

 جايز است؟ زماني در چه تيمم: 480پرسش

 پاسخ:

 آب ميسر نشدن در وقت -0

 از آب.  اد آن، بر اثر استفادهيا ازدي بروز بيماري وجود خطر و انديشه در صورت -4

 دهيد؟ را توضيح آب به دسترسي عدم حالتهاي: 484پرسش

 پاسخ:

 دور باشد. از آدمي شرعي ميل يك اندازه به آب كه هنگامي -0

وجود  آب از منزل خارج وجود دشمن. مثالً واسطه به بر آب دسترسي عدم -4

 كند.ديگر، او را تهديد مي چيزييا  ا درندهي دشمن خطر حمله دارد، ولي

 براي مقدار آب اگر از آن كه خطر هست اين وجود دارد، ولي در حد كمي آب -0

 شود. و تلف رفته از بين از تشنگي است شود، ممكن وضو استفاده

 . آن، ميسر نيست كشيدن براي دلو و ريسمان موجود است، ولي چاه داخل آب -2

 ديگر هم ندارد و كسي دسترسي آن به مختلفي بنا بر داليل وجود دارد، ولي آب -2

 استمداد كند.  از وي كه نيست

 كند.  تواند تيممو مي است وجود آب عدم موارد در حكم اين تمام

 معتبر است؟  زماني در چه بيمار شدن انديشه: 480پرسش

باشد  داشته يقين بيمار شدن آب، به از استفاده خويش با تجربه كه پاسخ: در صورتي

 كند.  تواند تيمممي بدهد آنگاه نظري ماهر چنين و طبيب يا پزشك
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باشد  داشته فاصله از آب شرعي ميل يك اندازه به كه از اين : غرض482پرسش

 چيست؟ 

يا  خويش گمان به وجود ندارد، ولي نجا آبآ كه هست در محلي آدمي پاسخ: وقتي

وجود  متر( آب 0711)حدود ميل كمتر از يك در فاصله شد كه كسي، متوجه بر اثر اطالع

 برود.  آب سراغ بايد به بلكه جايز نيست تيمم حالي در چنين است

 از وجود آب نتواند خبري وجه هيچ نباشد و به هم ايدهنده اطالع كه اما در صورتي

از  متر( يا بيش 0711)حدود مايل يك فاصله به آب آورد و يا اينكه بدست حوالي در آن

 شود. جايز مي برايش تيمم صورتي موجود است، در چنين آن

 است؟  چند چيز فرض در تيمم: 482پرسش

 است:  چيز فرض سه پاسخ: در تيمم

 كردن.  نيت -0

 ماليدن.  و بر صورت زدن را بر خاك هر دو دست -4

 ماليدن.  و دستها را تا آرنج زدن را بر خاك هر دو دست -0

 است؟  چگونه تيمم كامل روش: 483پرسش

 شدن، براي و پاك پليدي دور كردن قصد و اراده به كند كه نيت پاسخ: نخست

آنها  زده را بر خاك هر دو دست كند. سپسمي گر تيممدي عبادتي نماز و يا انجام خواندن

 يك اندازه نماند. )اگر به باقي از آن جايي هيچ بمالد كه بر چهره نحوي را بيفشاند و به

 نخواهد شد(.  صحيح است، تيمم نشده ماليده آن روي دست بماند، كه باقي سر مو جايي

را در زير  چپ دست آنها را بيفشاند و چهار انگشت زده خاكرا بر  بار دوم، دستها

 دست كند و با كف مسح را تا آرنج دست زيرين قسمت قرار داده راست دست انگشتان

 كند.  خالل را تا سر انگشتان راست دست بااليي قسمت چپ

آورد.  تيمم بيرون از شروع باشد، آنها را قبل داشته و انگشتر در دست اگر ساعت

 است.  سنت در تيمم ريش كردن خالل
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 جايز است؟  تيمم چيزهايي چه روي: 487پرسش

خاك، ريگ، سنگ، گچ، آهك، سيمان، آجر، خشت، ديوار )در  روي پاسخ: تيمم

 باشند.  پاك كه شرطي به نباشد( جايز است خورده رنگ كه صورتي

 جايز نيست؟ چيزهايي چه روي ميمت: 488پرسش

 كه هر چيزي و خالصه فلز، شيشه، گندم، جو، پارچه چوب، انواع روي پاسخ: تيمم

نباشد، جايز  و غبار بر آنشود و گرد و خاكستر مي و يا سوخته ذوب عموماً در آتش

 نيست.

بر آنها  تيممر نباشد، و ديوار، گرد و غبا موزائيك سنگ، آهك : اگر روي489پرسش

 يا خير؟ جايز است

نيست.  وجود گرد و غبار بر آنها الزامي جايز است بر آنها تيمم كه پاسخ: چيزهايي

 جايز است. تيمم وجود غبار هم بدون

جايز  باشند تيمم اگر غبار داشته جايز نيست آنها تيمم روي كه : چيزهايي491پرسش

 يا خير؟ ستا

زدن، غبارها منتشر  از دست باشند كه داشته حدي غبار به كه سخ: آري! در صورتيپا

 آنها بماند جايز است.  شود و يا اثر دست، روي

در  قصد دخول يا به آن به زدن يا دست قرآن قصد تالوت به : اگر كسي490پرسش

 ند؟ تواند نماز بخوامي تيمم كرد، با همان مسجد، تيمم

 جايز است.  عبادت نوع چندين اداء و انجام تيمم پاسخ: آري! با يك

تواند مي تيمم آنكرد، با  تيمم تالوت يا سجده نماز جنازه براي اگر كسي: 494پرسش

 نماز بخواند؟

 پاسخ: آري، جايز است.

از نماز  كرد و نماز خواند و پس آب، تيمم اگر بخاطر ميسر نشدن: 490پرسش

 يا خير؟ است نماز ضروري داندنميسر شد بر گر برايش خواندن، آب
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 نيست. نماز ضروري ر، برگرداندنپاسخ: خي

 شود؟مي باطل چيزهايي از چه تيمم: 492پرسش

شود. و اگر بر اثر مي باطل هم شود تيمممي وضو باطل كه چيزهايي پاسخ: از همان

 از آن كه ميسر شد و توانست برايش آب بود، سپس كرده تيمم آب به دسترسي عدم

 نآ بود، از دور شدن كرده تيمم شود. و اگر بر اثر عذريمي باطل كند، تيممش استفاده

 شود.مي باطل تيممش عذر هم

تواند، مي متيم با آن بود، نماز عصر را هم كرده نماز ظهر تيمم اگر براي: 492پرسش

 بخواند يا خير؟

متعدد جايز است. و تا  متعدد در اوقات نمازهاي واحد خواندن پاسخ: آري! با تيمم

 را انجام عبادتي را بخواند و هر نوع نمازي تواند هر نوعمي نشده باطل تيممش كه زماني

 نوافل، فرايض، تالوت تيمم انبود با هم كرده ظهر تيمم نماز فرض اگر براي دهد. مثالً

 دهد. تواند انجامرا مي عبادتي و هر نوع تالوت قرآن، نماز جنازه، سجده

 جايز است؟ مدتي تا چه تيمم: 493پرسش

 به باشد. و اگر چند سال ميسر نشود و يا عذر باقي برايش آب كه پاسخ: تا زماني

 ندارد. اشكاليكرد،  و تيمم شتگذ منوال همين

 : لباس بودن نماز، پاك دوم شرط

 چيست؟ لباس بودن از پاك هدف: 497پرسش

پوشد، از قبيل: پيراهن، شلوار، عمامه، نمازگزار مي شخص كه لباسي بودن پاسخ: پاك

 يك از مساحت بيش اندازه آنها نبايد به روي است. يعني الزامي و غيره جوراب، كت

 خفيفه با نجاست چهارم، لباس باشد و يا در حد يك غليظه نجاست درهمي يك سكه

 يك اندازه به غليظه اگر نجاست نماز است. پس صحت از شرايط يكي باشد. اين آلوده

، شودنماز نمي كمتر باشد، مانع لباس چهارم از يك خفيفه و نجاست يا كمتر از آن درهم

 است. مكروه لباسي ماز با چنينن گزاردن ولي
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 را كنار بگذارد و آن باشد و نماز گزار آن نجس عمامه طرف اگر يك: 498پرسش

 يا خير؟  است صحيح بپوشد و نماز بخواند، نمازش نيست نجس را كه قسمتي

وي،  از حركت باشد كه و متصل مربوط با نماز گزار چنان كه نجسي پاسخ: هر لباس

نماز گزار  و اگر بر اثر حركت نيست، نماز صحيح لباسي شود، با چنين متحرك هم لباس

بايد  ظابطه همين هياد شد است. در مسئله و صحيح نشود، نماز درست متحرك لباس

 شود. لحاظ

 نماز:  جاي بودن نماز، پاك سوم شرط

 باشد؟ بايد پاك نماز چگونه انمك: 499پرسش

شوند و مي هر دو زانو گذاشته كه نمازگزار و جايي هر دو قدم جاي بودن پاسخ: پاك

 است. و الزامي ضروري سجده ايج

و  شود، نجسمي نماز خوانده آن روي كه چيزي زيرين اگر قسمت: 011پرسش

 يا خير؟ جايز است آن ماز روين باشد، گزاردن پاك آن بااليي قسمت

باشد مانند: سنگ، موزائيك، چادر  و محكم ضخيم، سخت ياد شده پاسخ: اگر شيئي

 شود.باشد نماز جايز نمي باريك و و اگر نازك نماز جايز است و غيره ضخيم

 بااليي يهپليد و ال آن زيرين اليه كه ايدو اليه پارچه نماز روي گزاردن: 010پرسش

 يا خير؟ باشد، جايز است پاك نآ

 به بااليي نباشد و اليه و متصل دوخته با هم پارچه هر دو اليه كه پاسخ: در صورتي

نمودار  قرار دارد، در آن زيرين در اليه كه نجاستي بو يا رنگ باشد كه ضخيم قدري

 ايپارچه نچني روي كه است در اين . احتياطنباشد نشود، نماز جايز است. و اگر چنين

 نشود. نماز خوانده

 خوانده شود و نماز پهن پاكي پارچه و يا چيز نجسي زمين اگر روي: 014پرسش

 يا خير؟ شود، جايز است
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 در غير اين تنرسد جايز اس بااليي پارچه به پليدي يا بوي رنگ كه پاسخ: در صورتي

 .جايز نيست تصور

 وجود دارد كه آن، نجاستي در اطراف ولي است پاك كه آيا در جايي: 010پرسش

 يا خير؟ نماز در آنجا جايز است كند، خواندنمي را، نماز گزار احساس آن بوي

 نشود. نماز خوانده جايي در چنين كه است بهتر آن ولي پاسخ: جايز است

 عورت: نماز، پوشيدن چهارم شرط

 شود؟  پوشيده چگونه عورت: 012پرسش

 به و بستگي است فرض مقدار از بدن اين تا زانو پوشيدن مرد از ناف پاسخ: براي

 اين كه است مردها فرض بر تمام در ساير اوقات نماز و چه در حال نماز ندارد، چه

و هر  دست تا مچ بر هر دو دست عالوه زن . و برايرا بپوشانند خويش از بدن قسمت

نماز،  در حال زن براي است. گرچه فرض در هر حال ساير بدن دو پا و چهره، پوشاندن

 قرار گرفتن حالي در چنين غير محرم مردان در مقابل نيست، ولي فرض چهره پوشيدن

 جايز نيست.

 چيست؟  شود، حكمش قصد، ظاهر و نمايان بدون عورتاز  اگر مقداري: 012پرسش

 بار سبحان سه ظاهر باشد كه عضو ظاهر شود و تا مدتي چهارم پاسخ: اگر يك

 اينكه محض شود. اگر بهنماز فاسد مي صورت باشد، در اين ممكن گفتن العظيمربي

 شود.مي را پوشيد نماز صحيح ظاهر شد، آن

 يا خير؟ است صحيح خواند نمازشنماز ب برهنه در تاريكي اگر كسي :013پرسش

 جايز نيست.  نماز خواندن برهنه در روشنايي و چه در تاريكي چه لباس پاسخ: با بودن

 كرد، حكمش هرا برهن خويش عورت چهارم يك در نماز عمداً  : اگر كسي017پرسش

 چيست؟

 شود.يم باطل پاسخ: نمازش

 نماز بخواند؟ نداشت، چگونه اسيلب اصالً اگر كسي: 018پرسش
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را پوشانده، نماز بخواند  باشد عورتش ممكن كه هر نحوي يا به درخت پاسخ: با برگ

 و سجده ركوع براينماز بخواند و  ميسر نشود، بنشيند و برهنه برايش چيزي و اگر هيچ

 كند. اشاره

 نماز:  م، وقتپنج شرط

 نماز چيست؟  منظور از وقت: 019پرسش

 مقرر گرديده، در همان آن براي كه هر وقتي كه است اداي نماز شرط پاسخ: براي

اگر  نيست. و بعد از وقت صحيح آن از وقت، خواندن شود، پيش نماز خوانده وقت

 شود. مي قضاء گفته شود، بلكهشود اداء نمي خوانده

 است؟  فرض نماز خواندن در چند وقت: 001پرسش

بر آن، نماز وتر نيز  است. عالوه روز فرض از شبانه وقت نماز در پنج پنج پاسخ: اداي

 است. واجب

 فرقي چه شود و با هممي گفته چيزي چه به فرض، واجب، سنت، و نفل: 000پرسش

 دارند؟ 

 گونه هيچ آن و در ثبوت است شده ثابت قطعي با دليل كه است آن« فرض»پاسخ: 

و  فاسق عذر آن بدون كافر و تارك آن وجود ندارد. منكر فرضيت و ترديدي شك

 شود. مي محسوب الهي عذاب مستحق

بال  ركتا شود. البتهكافر نمي باشد. منكر آن شده ثابت ظني با دليل كه است آن واجب

 شود.مي عذاب و مستحق فاسق نعذر آ

 آن اهلل عليهم رضوان كرام يا اصحاب : پيامبر اكرمشود كهمي گفته عملي به« سنت»

 اند.امر كرده آن انجام يا بهو  داده را انجام

ست. از ا شده ثابت در شريعت آن و فضيلت ارزش شود كه:مي گفته عملي به« نفل»

را « نفل»گيرد. نمي تعلق و عتابي عذاب آن رسد و از تركمي اجر و پاداش آن انجام

 گويند.نيز مي« عو تَطَوُّ وبمَندُ»مستحب، 
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 باشد؟مي چند قسم داراي فرض: 004پرسش

 دارد: دو قسم پاسخ: فرض

 عين فرض -0

 كفايه.  فرض -4

 است، و اگر كسي و ضروري الزم بر هر شخصي نآ انجام كه است آن« عين فرض»

 كه است آن« كِفايه فرض»شود. و گناهكار مي كند، فاسق را ترك آن عذر شرعي بدون

را  آن كس شود و اگر هيچمي ساقط ديگران دهند، از عهده را انجام دو نفر آن اگر يكي

 شوند. و گناهكار مي مسئول نداد، همه انجام

 است؟  چند قسم داراي : سنت000پرسش

 است: بر دو قسم پاسخ: سنت

 كده.مؤ سنت -0

 كده.غير مؤ سنت -4

 آن و يا به داده را انجام آن هميشه اسالم پيامبر گرامي كه است آن« مُؤَكده سنت»

 شدن و عادي سنتهايي چنين اند. تركنفرموده عذر ترك بدون گاه است. هيچ دستور داده

 آن را گويند كه: عملي كدهغير مؤ است. سنت مالمت و موجب گناه آنها شديداً  ترك به

 كردند. بجايمي عذر ترك بدون هم اند و گاهيدادهمي را انجام آن غالباً حضرت

 آن دارد. و از ترك شتريبي ثواب مستحبات سنتها، از انجام نوع اين هميشگي آوردن

 گويند.مي« زوايد سنن»را  هاييسنت شود. چنيننمي الزم گناهي

 چيست؟ « تنزيهي»و « تحريمي مكروه»، «حرام» بين فرق: 002پرسش

است.  گرديده ثابت قطعي با دليل آن ممانعت شود كه:مي گفته عملي به« حرام»پاسخ: 

 كافر است. و منكر آن عذاب تحقو مس فاسق عملي چنين مرتكب

است.  شده ظني ثابت با دليل آن : ممانعتشود كهمي گفته فعلي به« تحريمي مكروه»

 شود.گناهكار مي آن مرتكب وليشود كافر نمي منكر آن
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هكار گنا آن رسد و از انجاممي ثواب آن از ترك كه است آن« تنزيهي مكروه»

 دهد.  را انجام آن فرد مسلمان يك كه نيست شود، اما سزاوار و شايستهنمي

 شود؟مي گفته چيزي چه به« احمُبَ»: 002پرسش

 از كردن يعني برابر است آن و نكردن كردن شود كه:مي گفته فعلي به« مباح»پاسخ: 

 رسد.نمي آن، گناهي و از نكردن آن، ثوابي

 دارد؟ ادامه وقتي شود و تا چهمي شروع زماني نماز فجر از چه وقت: 003پرسش

 در افق مشرق آفتاب، در سمت از طلوع پيش و نيم ساعت پاسخ: در حدود يك

و  باال رفته از زمين همانند ستوني شود كهمي محسوس و روشنايي سفيدي آسمان، نوعي

 مدتي گويند و تا اندكمي« كاذب صبح»را  روشنايي آورد اينر بر ميس آسمان طرف به

 شود. مي غايب و سپس مانده باقي

 شكل صورت گيرد و بهرا فرا مي مشرق افق تمام شود كهمي نمايان ديگري روشنايي

 شود. اينمي افزوده آن بر روشنايي لحظه به و لحظه نمودار گشته افق بر تمام مستطيلي

آغاز  صادق صبح نماز فجر از ظاهر شدن وقت گويند. ابتداي« صَادِق صُبحِ »را  روشنايي

 خورشيد از افق كناره اينكه محض دارد. و به ادامه آفتاب از طلوع شود و تا پيشمي

 رسد.مي پايان نماز فجر به قتظاهر شود، و مشرق

 است؟ زماني نماز فجر چه مستحب وقت: 007پرسش

با  نماز موافق باشد كه باقي وقت شود و در حدي روشن هوا خوب كه پاسخ: هنگامي

 باقي حد وقت بايد در همان هم آفتاب نماز تا طلوع اداء شود. از اختتام خوبي به سنت

 خوانده سنت مطابق وقت باز در همانشده، فاسد شود  نماز خوانده دليلي باشد. تا اگر به

 است. و افضل مستحب وقتي چنيننماز فجر در  شود. خواندن

 كنيد؟ نماز ظهر را بيان وقت: 008پرسش



 93 سوم قسمت دوم: اركان و اعمال اسالمی بخش

 

شود مي نماز ظهر شروع وقت النهار هر منطقه نصف از خط آفتاب از زوال پاسخ: پس

 قتو دارد آنگاه آن، دو برابر شود، ادامه اصلي يهاز سا هر شيء بدون سايه كه و تا زماني

 رسد.مي پايان نماز ظهر به

 است؟ زماني نماز ظهر چه مستحب وقت: 009پرسش

 گرما از بين شدت شود كه نماز ظهر با تأخير خوانده تا حدي تابستان پاسخ: در فصل

 داشت بايد توجه است. ولي نماز مستحب خواندن وقت در اول زمستان برود. و در فصل

 به آن اصلي سايه هر چيز بدون سايه شود كه خوانده در زماني نماز ظهر در هر حال كه

 برابر برسد. يك

 كنيد؟ نماز عصر را بيان : وقت041پرسش

برسد،  دو برابر آن اندازه آن، به اصلي از سايه هر چيز، عالوه سايه كه پاسخ: هنگامي

 افق به آفتاب چون دارد. ولي ادامه آفتاب شود و تا غروبمي نماز عصر شروع وقت

بايد  است. بلكه نماز مكروه وقتي در چنين ،گردد ضعيف زرد و آن شود و شعاع نزديك

 شود. از آن، نماز عصر خوانده پيش

 است؟ زماني چه نماز مغرب وقت: 040پرسش

 ادامه شفق ود و تا غروبشمي نماز مغرب، شروع آفتاب، وقت از غروب پاسخ: پس

 دارد.

 شود؟مي گفته چيزي چه به« قشَفَ»: 044پرسش

 نمايان سرخي گونه يك آسمان در افق مغرب در جانب آفتاب از غروب پاسخ: پس

 گشته زايل سرخي آن گويند. سپسرنگ( مي سرخ )شفق« اَحمر شَفَق»را  آن شود كهمي

سفيد رنگ(  )شفق« اَبيَض شَفَق»را  آن شود كهظاهر مي در افق سفيدي گونه و يك

نظر  به نواخت و يك رنگ يك آسمان شود و تماممي زايل هم سفيدي آن يند. سپسگو

 است. ابيض، باقي شفق شدن ايلاز ز تا پيش نماز مغرب رسد. وقتمي

 است؟ زماني چه نماز مغرب تحبمس وقت: 040پرسش
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 عذر مكروه ر بدونو تأخي است مستحب وقت در اول نماز مغرب پاسخ: خواندن

 است.

 كنيد؟ نماز عشاء را بيان وقت: 042پرسش

ز ا شود و تا پيشمي نماز عشاء شروع سفيد رنگ، وقت شفق شدن از زايل پاسخ: پس

 دارد. صادق، ادامه صبح طلوع

 كنيد؟ نماز عشاء را بيان مستحب وقت: 042پرسش

و تا  است بگذرد، مستحب شب سوم يك نكهاز اي پاسخ: تأخير نماز عشاء تا قبل

 است. مكروه از آن و تا پس احمب شب نصف

 كنيد؟ نماز وتر را بيان وقت: 043پرسش

از عشاء  وتر پيش خواندن نماز عشاء است، ليكن وقت نماز وتر همان پاسخ: وقت

 از نماز عشاء است. وتر پس وقت نيست. گويا صحيح

 است؟ مستحب زماني ز وتر تا چهتأخير نما: 047پرسش

 وي باشد، براي در آخر شب، اعتماد داشته خويش بر بيدار شدن پاسخ: اگر كسي

 خويش اگر بر بيدار شدن بخواند. ليكن نماز وتر را در آخر شب كه است مستحب

 نماز وتر بهتر است. يدن، خواندناز خواب ندارد، پيش اطمينان

  قبله: نماز، استقبال ششم شرط

 چيست؟ قبله استقبال نايمع: 048پرسش

 قبله سمت نمازگزار به روي كه است و ضروري شرط نماز خواندن پاسخ: در حين

 باشد.

 كجاست؟ ما مسلمانان قبله: 049پرسش

حجاز در  در سرزمين طاقيا شكل به كعبه است. خانه كعبه مسلمانان، خانه پاسخ: قبله

نيز « الحرام بيت»و « اهلل بيت»، «كعبة اهلل»را  كعبه است. خانه واقع مكرمه شهر مكه

 گويند.مي
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 است؟ واقع طرف در كدام قبله :001پرسش

از  و بسياري و افغانستان هندوستان، پاكستان، بنگالدش، ايران پاسخ: در كشورهاي

 اين آنها قرار دارد. چون غرب در جانب شرقي، قبله از كشورهايديگر  كشورهاي

 اند.شده واقع مكرمه مكه رقيش كشورها در جانب

 بهرا  نباشد و بيمار نتواند رويش قبله طرف بيمار به شخص اگر روي: 000پرسش

 چيست؟ كند، حكمش قبله سوي

بگرداند و يا خطر  قبله سوي بيمار را به يرو ديگر آنجا نبود كه پاسخ: اگر كسي

و  ممكن برايش هر سو كه باشد، به وجود داشته وي براي و ناراحتي بيماري شدت

 ور باشد، نماز بخواند، جايز است.مقد

 :«نيت»نماز  هفتم شرط

 چيست؟ از نيت هدف: 004پرسش

 شود.يم گفته« نيت» قلبي قصد و اراده پاسخ: به

 را قصد كند؟  چيزي چه نيت هنگام به: 000پرسش

كند،  خواهد بخواند، قصد و ارادهمي را كه نمازي نماز، همان نيت هنگام پاسخ: به

 خواهمنماز فجر امروز را مي كند كه اراده خواهد بخواند چنيناگر نماز فجر را مي مثالً

 بخوانم. 

 كنم. و اگر پشترا قضاء مي نماز قضاء شده فالن كند كه اراده و اگر نماز قضاء باشد

 است.  الزامي هم امام اقتدأ به خواند نيتو نماز مي ايستاده سر امام

 است؟  چگونه با زبان نيت گفتن: 002پرسش

 ندارد.  اشكالي نگفت هم اگر با زبان است، ليكن پاسخ: مستحب

 كند؟  نيت چگونه نفل يبرا: 002پرسش

 هم و تراويح سنت خواند و برايمي كند، نماز نفل اراده كه است پاسخ: اينقدر كافي

 است.  مقدار نيت، كافي همين
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 : اذان بيان

 شود؟ مي گفته چيزي چه به« اناَذَ»: 003پرسش

و  اعالم از آن است عبارت شرع و در اصطالح كردن اعالم يعني« اذان»پاسخ: 

 پذيرد. انجام خاصي نمازهاي براي مخصوص با الفاضي كه ايآگاهي

 گرديد.  بيان اول قسمت اإلسالم در تعليم اذان و الفاظ كلمات كه چنان

 يا سنت؟  است فرض« اذان» گفتن: 007پرسش

 لذا روي است اسالم از شعاير بزرگ يكي« اذان» چون ولي است سنت« اذان»پاسخ: 

 است.  بسيار تأكيد شده آن

 است؟  سنت نمازهايي چه براي« اذان»: 008پرسش

 هيچ بر آن، براي است. عالوه سنت و نماز جمعه پنجگانه نمازهاي براي« اذان»پاسخ: 

 نيست.  سنت نمازي

 شود؟  بايد گفته وقتي در چه« اذان»: 009پرسش

 گفته اذان از وقت نماز بايد گفت، اگر پيش همان هر نماز را در وقت« اذان»پاسخ: 

 شود.  گفته اذان دوباره وقت از دخول شود، پس

 است؟  چگونه« اذان» مستحب : روش021پرسش

 است:  چيز مستحب هفت« اذان»پاسخ: در 

 كردن.  قبله و رو به ايستادن -0

 نكردن.  و عجله شتاب يعني و جدا از همديگر گفتن را آهسته اذان كلمات -4

 گذاشتن.  گوش را داخل شهادت هر دو انگشت اذان در وقت -0

 گفتن.  اذان و بلندي مرتفع در محل -2

 گفتن.  بلند اذان با صداي -2

َُُحُا» گفتن در حين - 3 لَوةُُِیلَعَ َُُحُا» گفتن و در حين راست طرف به« الصا ُیلَعَ
 رو كردن.  چپ طرف به« الَفاَلح
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َُُحُا»فجر، بعد از  در اذان - 7 ُِمنَُ« »الَفاَلِحُُیلَعَ لوة َُخرير  را دوبار گفتن. « انلاومُُِاَلصا

امة»: 020پرسش  شود؟ مي گفته چيزي چه به« إق 

از  پس كه گفتن تفاوت را با اين اذان تفرض، كلما نمازهاي شروع پاسخ: در حين

لوةُقَاَمِتُُقَد»دوبار  الفالح علي حي  گويند. مي« اِقَامَت»را  شود. اين گفته« الصا

 دارد؟  حكمي چه« إقامة»: 024پرسش

ساير  ، برايبر آن است. عالوه سنت« فرضي» نمازهاي براي فقط« إقامة»پاسخ: 

 نيست. نمازها، سنت

 است؟  سنت و زنان مردان براي و اقامت : آيا اذان020پرسش

 است.  سنت مردان براي پاسخ: خير! فقط

 چطور است؟  گفتن و اقامت وضو اذان : بدون022پرسش

 و نادرست كردن، زشت عادت چنين وضو جايز است، اما هميشه بدون پاسخ: اذان

 است.  نيز مكروه وضو است. اقامت بدون

 بگويد يا خير؟  و اقامت خواند، اذاننماز مي اشدر خانه اگر كسي: 022پرسش

 است. اگر بگويد خوب ولي است كافي مسجد محله و اقامت پاسخ: اذان

 بگويد يا خير؟  و اقامت سفر، اذان مسافر در حالت: 023پرسش

 شهر دور باشد بگويد. لكن و محيط از آبادي كه در حالي و اقامت پاسخ: آري! اذان

 است.  آن، مكروه هر دوي ترك ندارد. ولي گفت. اشكالي اقامت نگفت، فقط اگر اذان

 گويد، جايز است؟  اقامت و ديگري اذان اگر يكي: 027پرسش

نباشد و يا  حاضر گوينده است، لذا اگر اذان گوينده اذان اقامت، حق پاسخ: چون

 ديگران اقامت اگر به ندارد، ولي نشود، اشكالي ناراحت ديگران حاضر باشد و از اقامت

 است.  نباشد، مكروه راضي

 بايد باشد؟  و قامت چقدر فاصله اذان بين: 028پرسش

نند بتوا مردم باشد كه بايد در حدي نمازها فاصله جز نماز مغرب، در بقيه پاسخ: به
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با  از اذان پس در نماز مغرب كنند. ولي شركت شوند و در جماعت نماز آماده براي

 شود.  آيه، اقامه سه خواندن مدت به ايفاصله

 چيست؟  آن و حكم است چگونه و اقامت اذان جواب: 029پرسش

 شنونده، همان كه است اينگونه اشو طريقه است مستحب و اقامه اذان پاسخ: جواب

َُُحُا» كه وقتي گويند. البتهمي كننده و اقامت ذنمؤ را بگويد كه كلماتي لَوةُُِیلَعَ َُحُا»و « الصا
ُ ةََُُّلَُوََُُحوَلَُّلَُ»را بشنود. « ِحُالَفالَُُیلَعَ إُِِِق وا

لوة» فجر وقتي گويد و در اذان« بِاللَُُِّلُا َُخريُرُاَلصا
نَُ لَوةُقَاَمِتُُقَد» گويد و در حين« بََررَتُوََُُصَدقَتُ»را شنيد « انلاومُُِمر ُا« »الصا قَاَمَها

َ
ُأ لل 

داَمَهاوَُ
َ
 گويد. «أ

 شود؟ خوانده دعايي چه ز اذانا پس: 021پرسش

ُاتلاامُا»شود:  دعا خوانده اين پاسخ: بعد از اذان ْعَوِة ُادلا َُهِاِِهِ ُرَبا ما اَلةُِاللاه  َُوالصا ِة،
ْيُوََعْدتَهُ  ِ اذلا وْداُ  َُمْم  َُمَقاماُ  الْوَِسيْلََةَُوالَْفِضيْلََة،َُواْبَعثْه  داُ  َما  .0«الَقائَِمِة،ُآِتُُم 

 شود؟ مي گفته چيزي چه به« رُكن»: 020پرسش

در  ه:شود كمي گفته اعمالي و به فرض معناي به و ركن« ركن» جمع« أركان»پاسخ: 

 اند. نماز فرض

 وجود دارد؟  در نماز چند فرض: 024پرسش

 است:  چيز فرض پاسخ: در نماز شش

 . تكبير تحريمه -0

 . قيام -4

 . قرائت -0

  ركوع. -2

                                           
و فضيلت « مقامى واال در بهشت»وسيله  امل و نماز بر پا شونده، به محمدبار الها! اى پروردگارِ اين نداى ك» -0

 «.اى نايل بگردانكه وعده فرموده« اىمقام شايسته»عنايت بفرما، و او را به 
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  هر دو سجده. -2

تكبير  نشستن( البته التحيات مقدار خواندن در آخر نماز به )يعني اخيره قعده -3

 است. نماز شرط يبرا بلكه نيست ركن تحريمه

شد چرا  بيان كه ايههفتگان با شرايط پس است شرط اگر تكبير تحريمه: 020پرسش

 ذكر نشد؟

 وجود ندارد. لذا مناسب اينماز فاصله و ساير اركان تكبير تحريمه ميان پاسخ: چون

 شود. بيان با اركان كه است

 : تكبير تحريمه

 چيست؟  ز تكبير تحريمه: منظور ا022پرسش

شود و آن، نماز آغاز مي با گفتن شود كهمي گفته« اهلل أكبر»نماز  نيت پاسخ: در وقت

تكبير »را  آن جهت شوند. بدينمي نمازاند، حرام مخالف كه و حرفها و اعمالي حركات

 گويند.مي« تحريمه

 چطور است؟  گفتن شدن خم حالرا در  فرضي نمازهاي تكبير تحريمه: 022پرسش

 اگر عذري و واجب فرض در نمازهاي تحريمه در وقت نيست. زيرا كه پاسخ: صحيح

 باشد بايد بايستد و تكبير بگويد.ن برايش

 :نماز، قيام اول ركن

 چيست؟ از قيام : هدف023پرسش

 در آن آدمي دستهاي كه است نيو مراد از ايستادن، ايستاد ايستادن يعني پاسخ: قيام

 زانوها نرسند. به صورت

 است؟ فرض حدي و تا چه ازهايينم در چه قيام: 027پرسش

 فرض اندازه به كه است فرض ايستادن حدي به و واجب فرضي پاسخ: در نمازهاي

 شود. خوانده قرائت، قرائت
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 كار كند؟ چه نداشت دنايستا يتواناي اگر كسي: 028پرسش

 ايستادن دشمن، توانايي و يا از خوف وجود زخم دليل يا به پاسخ: اگر بر اثر بيماري

 مازهايبنشيند و ن كه بايستد، جايز است توانستنمي عذر موجهي يا بنا به را نداشت

 را بخواند. و واجب فرض

 چيست؟ ينفل در نمازهاي يستادنا حكم: 029پرسش

 تواند بنشيند و نفلمي عذر هم نيست، بدون فرض ايستادن نفلي پاسخ: در نمازهاي

 باشد. مي ايستاده در حالت نفل ثواب نصف نشسته در حالت نفل ثواب بخواند، ولي

  نماز، قرائت: دوم ركن

 چيست؟  : منظور از قرائت031پرسش

 مجيد در نماز. قرآن ندنخوا نييع پاسخ: قرائت

 است؟ در نماز، فرض از قرآن ريمقدا چه خواندن: 030پرسش

است. و در  واجب فاتحه سوره و خواندن است فرض آيه يك خواندن پاسخ: حداقل

 فاتحه بعد از سوره ها و نوافلنماز وتر و سنت ركعات و در تمام فرض اول دو ركعت

 است. كوچك، واجب آيه يا سه گبزر آيه يا يك ايگر سورهدي خواندن

 است؟ هر نماز واجب ركعات فاتحه، در تمام آيا خواندن: 034پرسش

هر  ركعات در تمام فاتحه فرضي، خواندن نمازهاي و چهارم سوم پاسخ: بجز ركعت

 است.  نماز واجب

 كار بكند؟  ياد نداشت، چه را هم آيه يك خواندن اگر شخصي: 030پرسش

 قرآن و خواندن اهلل يا الحمد هلل بخواند، و ياد گرفتن قرائت، سبحان پاسخ: بجاي

فرض، و در حد واجب،  فرضي در حد قرائت قرآن شود. زيرا ياد گرفتنمي الزم برايش

 هم آن دد ياد گرفتنو در ص ياد نداشت چيزي از قرآن اصالً كه است. و كسي واجب

 شود.گناهكار مي نباشد شديداً 

 شود؟مي بلند خوانده با صداي قرائت نمازهايي در چه: 032پرسش
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و نماز عشاء و در نماز  نماز مغرب اول در دو ركعت كه است واجب پاسخ: بر امام

 بلند قرائت با صداي نارمض مبارك در ماه جمعه، عيدين، نماز فجر، نماز وتر و تراويح

 بخواند.

 شود؟ مي خوانده قرائت، آهسته نمازهايي در چه: 032پرسش

 و منفرد هر دو و در نماز وتر منفرد قرائت پاسخ: در نماز عصر و نماز ظهر، امام

 بخوانند.  آهسته

 است؟  الزم حدي بلند تا چه با صداي خواندن: 033پرسش

بشنود و  ايستاده در كنارش كه را شخصي صدايش بخواند كه يد چنينبا پاسخ: حداقل

 را بشنود. صدايش ايد خود انسانب كه است نيز چنان خواندن مقدار آهسته

 شود چهمي خوانده تبلند، در آنها قرائ با صداي كه نمازهايي به: 037پرسش

 گويند؟مي

 بلند است.  صداي معناي به« جهر» شود چونمي گفته« يجَهر» آنها نمازهاي پاسخ: به

 به و تصور خويش در خيال نخواند فقط را با زبان قرآن الفاظ اگر كسي: 038پرسش

 ه؟اداء گرديد قرائتش ياد آورد آيا فرض

يد با ماًحت نيست، زيرا قرائت صحيح هم و نمازش اداء نشده قرائت پاسخ: خير! فرض

 شود. خوانده با زبان

 : و سجده نماز، ركوع و چهارم سوم ركن

 چقدر است؟ مقدار ركوع ترينكم: 039پرسش

 به هايشدست شود كه خم تا حدي كه است آن مقدار ركوع ترينپاسخ: كم

 برسند. زانوهايش

 است؟  چگونه ركوع مسنون : روش071پرسش

باشد و دستها را از پهلوها  برابر و مساوي با كمرش سرش شود كه خم پاسخ: چنان

 دارد.  نگه محكم داشته، هر دو زانو را با هر دو دست دور نگه
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ركوع،  بدون باشد كه ايجسمي، كمر خميده و ضعف اگر بر اثر پيري: 070پرسش

 كند؟  ركوع چگونه كسي است، چنين ركوع در حال هميشه

 آورد ركوعش پايين را مقداري سر خويش فقط كند. يعني اشاره پاسخ: با سر خويش

 خواهد شد.  صحيح

 چيست؟ « سجده: »074پرسش

 است. و در اصطالح، عملي بر زمين خويش پيشاني گذاشتن معناي به« سجده»پاسخ: 

 پروردگار عالميان پيشگاه را به شاو تواضع، پيشاني منظور فروتني به آدمي را گويند كه:

 گذارد. مي بر زمين

 شود؟ اداء مي اشكرد، آيا سجده سجده خويش يا بيني با پيشاني اگر فقط: 070پرسش

 خويش عذر اگر بر پيشاني و بدون كرد، جايز است چنين عذري واسطه پاسخ: اگر به

 در سجده عذر اگر بر بيني است. و بدون مكروه ولي اداء شده اشكرد سجده بَسَنده

 اداء نخواهد شد. كرد، سجده ندهبس

 يا دو سجده؟ است فرض سجده يكدر هر ركعت، : 072پرسش

 هستند. فرض پاسخ: هر دو سجده

 كند؟ سجده بودند چگونه و بيني، هر دو زخمي اگر پيشاني: 072پرسش

 است.  كند كافي اشاره با سرش باشد، فقط نداشته سجده ييتوانا كه پاسخ: در صورتي

 برود؟ دوم سجده به د و آنگاهكن چقدر درنگ اول از سجده : پس073پرسش

 برود. دوم جدهس به پاسخ: كامالً! بنشيند و سپس

زياد  ردمم و تجمع ديگر، ازدحام علتي يا به يا جمعه : اگر در نماز عيدين077پرسش

در  كه نفري بر پشت و هر شخص وجود نداشت كافي جاي سجده براي كه بود، بطوري

 يا خير؟ كرد، جايز استمي سجدهقرار داشت،  جلويش

 پاسخ: آري! جايز است.

 است؟ فرض اخيره در قعده شستنمقدار ن : چه078پرسش



 013 سوم قسمت دوم: اركان و اعمال اسالمی بخش

 

لتاِحياات» كه مقداري پاسخ: به بُدهُ »تا  شود، يعني خوانده مالً كا« ا  ُسوُلهُ و   ع   نشستن« ر 

 است. فرض

 است؟ فرض نمازهايي در چه« أخريه قعده»: 079پرسش

 باشد.مي و نفل، فرض سنت فرض، نمازهاي اخيره، در تمام پاسخ: قعده

 شود؟مي گفته چيزهايي چه به« نماز واجبات»: 081پرسش

 و ضروري آنها در نماز الزم انجام شود كه:مي گفته اعمالي به« نماز تواجبا»پاسخ: 

 نماز بايد سجده جبران شود، براي از آنها بر اثر فراموشي، در نماز ترك است. اگر يكي

 ترك واجبي عمداً كه نشد، يا اين سهو بجا آورده سجده شود و چنانچه سهو بجا آورده

 است. نماز، واجب آن داندنبرگرگرديد، 

 است؟  : در نماز چند چيز واجب080پرسش

 است:  چيز واجب پاسخ: در نماز چهارده

 فرض.  از نمازهاي اول در دو ركعت قرائت خواندن -0

 و چهارم سوم تركع استثناي نمازها به ركعات در تمام فاتحه سوره خواندن -4

 فرضي. نمازهاي

در دو  فاتحه از سوره پس كوچك آيه يا سه بزرگ آيه با يك رهسو خواندن -0

 و نفل.  واجب، سنت نمازهاي ركعات و در تمام فرضي نمازهاي اول ركعت

 از سوره.  پيش فاتحه سوره خواندن -2

 نماز.  ها و ركعاتقرائت، ركوع، سجده ميان ترتيب رعايت -2

ه» -3 وم   ايستادن.  و كامالً ز ركوعا برخاستن يعني« ق 

ه» -7 لس   هر دو سجده.  در ميان كامل نشستن يعني« ج 

 خاطر و اطمينان با آرامش و غيره ركوع، سجده بجا آوردن يعني« اركان تعديل» -8

 كامل.
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و  ركعتي سه از نمازهاي از اداي دو ركعت مقدار تشهد پس به يعني« ُاوىل قعده» -9

 شستن. ن چهار ركعتي

 تشهد در هر دو قعده. خواندن -01

فجر، مغرب، عشاء، جمعه،  در نمازهاي امام بلند براي با صداي قرائت خواندن -00

 ظهر، عصر و غيره.  در نمازهاي آهسته و وتر در رمضان. و خواندن عيدين، تراويح

 «.عليكم السالم» نماز با جمله رسانيدن پايان به -04

 قنوت.  و خواندن قنوت ماز وتر برايتكبير در ن گفتن -00

 تكبير زوايد در نماز هر دو عيد.  گفتن -02

 نماز:  سنتهاي

 شود؟ مي گفته اعمالي چه به« نماز سنتهاي»: 084پرسش

آنها در حد  اهميت كه است شده ، در نماز ثابتاسالم گرامي از رسول پاسخ: آنچه

 گويند. سنت آن، به نيست واجبو  فرض

 شود و در نماز همنمي سهو الزم شد، سجده فراموش نماز يكي هاياگر از سنت

 شود، وليدر نماز ايجاد نمي خللي شود، باز هم ترك شود. و اگر عمداً وارد نمي خللي

 خواهد بود. و مالمت سرزنش تحقآن، مس تارك

 وجود دارد؟ در نماز چند سنت: 080پرسش

 وجود دارد: سنت و يك ماز بيستپاسخ: در ن

 تكبير تحريمه. از گفتن ها پيششتا گو هر دو دست باال بردن -0

 قرار دادن.  قبله جانب و به خود گذاشتن حال را به هر دو دست انگشتان -4

 ندادن. سر را تكان كبير تحريمهت گفتن هنگام به -0

 كه بلند بطوري با صداي امام براي انتقالي يرهايو ساير تكب تكبير تحريمه گفتن -2

 شوند. مقتديها متوجه همه
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 قرار دادن. چپ، در زير ناف دسترا بر  راست دست -2

 تا آخر. اللهم سبحانك خواندن -3

 .الرجيم الشيطن أعوذ باهلل من خواندن -7

 . الرحيم اهلل الرمحن بسم خواندن -8

 فرضي.  نمازهاي و چهارم سوم ركعت در فاتحه سوره خواندن -9

 گفتن. آمين -01

 (. اللُامهلل،ُأعوذُبالل،ُبسمُسبحانك) ثنا، تعوذ، تسميه خواندن آهسته -00

 است. شده ثابت از سنت كه ايگونه در نمازها به مسنون قرائت خواندن -04

 و سجده. بار در ركوع سه تسبيح خواندن -00

دو  هر و گرفتن قرار دادن نواخت و يك مساوي با پشتسر را  ركوع در حال -02

 هر دو دست. زانو با انگشتان

َدهُ ُلَِمنُاللُ َُسِمعَُ» گفتن -02 َُ»و « قَومَه»در  امام براي« َْحِ و  مقتدي براي« احلَمدُ ُكَربانَاُل

 خواند.تنها نماز مي كه كسي يهر دو برا

 و سپس هر دو دست هر دو زانو را، سپس نخست سجده به رفتن در موقع -03

  گذاشتن را بر زمين پيشاني

را  راست و پاي نشستن و بر آن گستردن« جَلسَه»و « قَعدَه»را در  چپ پاي -07

بر  هر دو دست باشند و گذاشتن متوجه قبله سوي به آن انگشتان كه گذاشتن طوري

 رانها. 

شَهدُ » خواندن در تشهد در وقت تشهاد انگشت بلند كردن -08
َ
نُاُأ

َ
 «. اللُ ُِاَّلُاُاَِلََُُّلَُُأ

 از تشهد.  اخير پس درود در قعده خواندن -09

 از درود.  دعا پس خواندن -41

 گفتن.  سالم چپ سمت به و سپس راست سمت به نخست -40
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 نماز:  مستحبات

 است؟  در نماز چند چيز مستحب: 082پرسش

 است:  چيز مستحب : در نماز پنجپاسخ

 تكبير تحريمه.  گفتن ها در وقتاز آستين هر دو دست كردن بيرون -0

 و سجده. منفرد در ركوع ار برايب از سه بيش تكبير گفتن -4

قدمها و در  بر پشت و در ركوع سجده بر محل در قيام خويش نگاه قرار دادن -0

 خويش.  هايبر شانه گفتن سالم در وقتو  بر سينه و قعده جلسات

 در نماز.  اإلمكان حتي سرفه دفع -2

خاطر  و اضطراب ناراحتي و اگر باعث خميازه هنگام به داشتن نگه را بسته دهان -2

قرار  را بر دهان چپ دست پشت اوقات را و در بقيه راست دست قيام شد، در حال

 دادن.

 نماز:  خواندن كامل روش

و « أكبر حدث»را از  خويش بدن كند، نخستنماز را مي خواندن اراده كه كسي

رو  پاكي بپوشد و در جاي پاكيزه هايكرده، لباس پاك ظاهري هايو از نجاست« أصغر»

 آن به ا نزديكي چهار انگشت اندازه او به هر دو قدم ميان بايستد كه ايگونه به قبله به

 بكند و اگر با زبان خويش خواهد بخواند، در دلمي را كه نمازي نيت باشد، آنگاه فاصله

خوانم. خدا مي نماز ظهر را براي كند كه: اين نيت چنين است. مثالً كرد، خوب نيت هم

 طرف به ها و انگشتاندست كف كه را تا برابر گوشها بلند كند بطوري هر دو دست آنگاه

 دست را بر راست دارد و تكبير گويد و دست نگه را گشاده قرار گيرند و انگشتان قبله

 قرار دهد. در زير ناف چپ

 را حلقه ابهام كوچك بگذارد و انگشت چپ دست را بر پشت راست دست كف

 بر پشت راست ديگر دست انگشت سه كه ايگونه دارد به را نگه چپ دست مچ كرده
قرار  سجده را بر محل باشد، نگاهش قرار گرفته دست باالتر از مچ مقداري چپ دست
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 سوره خوانده از ثنأ، تعوذ و تسميه ثنأ بكند. پس خواندن به شروع داده، بطور آهسته
يا  سوره يك گويد. آنگاه آمين د، آهستهرسي پايان به فاتحه سوره را بخواند. چون فاتحه
خواند. و تنها نماز مي كه است در صورتي بخواند. اين كوچك آيه يا سه بزرگ آيه يك

بايستد. تعوذ،  خاموش را خوانده اللهم سبحانك نماز بخواند. فقط سر امام اگر پشت

رود، و در  ركوع به گفته اهلل أكرب سپسنخواند.  ايو ديگر سوره فاتحه تسميه، سوره

دارد و هر دو زانو را با  و برابر نگه مساوي خويش كند سر را با پشت سعي ركوع
 بگيرد. محكم هر دو دست نگشتانا

شود،  گذاشته بر پشتش آب ليوان اگر يك قرار گيرد كه مساوي ايگونه به در ركوع
 سر از ركوع بخواند، آنگاه بار تسبيح يا پنج سه داشته پهلوها دور نگهنيفتد. دستها را از 
تمجيد، منفرد هر  فقط گويد و مقتدي تسميع فقط و تمجيد گويد )امام بلند كرده، تسميع

و  بيني دستها، سپس هر دو زانو سپس رود. نخست سجده به دو را گويد(. باز تكبير گفته
دو  كه گذاشته، بطوري هر دو دست را در ميان بگذارد. صورتش را بر زمين پيشاني سپس

 قبله طرف بچسباند تا سر آنها به هم را به باشند. انگشتان با گوشها مساوي ابهام انگشت
 و بازوها را بر زمين دارد را از رانها دور نگه قرار گيرد. بازوها را از پهلو و شكم

 نگستراند.
دستها  بيني و سپس سپس پيشاني نخست گويد. آنگاه تسبيح بار در سجده يا پنج سه

 برود. دوباره دوم سجده بنشيند. باز تكبير گويد و به تكبير گويد و كامالً  را بلند كرده
 زانوها را بلند از آن، دستها و همچنين و پس بيني و سپس پيشاني نخست تكبير گفته
اهلل  دستها را ببندد و بسم بايستد و دوباره بلند شده پاها مستقيماً  هايپنجه كرده، روي

 باشد، خاموش سر امام ديگر بخواند. اگر پشت ايسوره همراه را به فاتحه سوره گفته
صورت، ركوع، قومه، سجده،  همان به قبل نخواند باز همانند ركعت بايستد و قرائت

 را بگستراند و بر آن چپ بلند شود، پاي دوم از سجده كه كند. هنگامي و سجده جلسه

باشند و  متوجه قبله طرف به سر انگشتان كه ايگونه كند به را نصب راست بنشيند و پاي

دُ » به كه را بخواند، هنگامي رانها بگذارد و التحيات را روي هر دو دست له   لا  أ ن أ شه 
« اِ
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 شهادت گويد، انگشت« ل إِله  » ديگر ببندد و چون را با انگشت راست دست برسد، ابهام

ِ» هنگام را باال برد و به  را بصورتمزبور  آورد و تا آخر نماز دو انگشت پايين« اهلل لا إِ 

 دارد. كرده، نگه گره
 به نخست باشد، درود و دعا بخواند، آنگاه يتشهد اگر نماز دو ركعت از اختتام پس
راست،  سمت به گفتن سالم گويد. در حين سالم چپ طرف به و سپس راست طرف

در  كند و امام را نيت چپ سمت قرار دارند و فرشتگان وي راست در سمت كه افرادي
 در هر دو سالم كند و امام نيت سمت در همان را هم قرار دارد، امام كه هر سمتي
 كند. ا نيتمقتديها ر خويش

 به تكبير گفته از تشهد درود نخواند، بلكه فوراً  باشد، پس يا چهار ركعتي اگر نماز سه
 و نفل يا سنت يا واجب را اگر نماز فرض و چهارم سوم بلند شود و ركعت قيام طرف

را بخواند:  ذيل دعاي از سالم بدهد. پس رسانده، سالم پايان به هر يك ضابطه باشد، طبق

َُواإِلْكَرامُِ» ُاْْلاََلِل َُذا ُيَا َُتبَاَرْكَت ، اَلم  ُالسا َُوِمنَْك اَلم  ُالسا نَْت
َ
ُأ ما ُ»، 0«اللاه  ُیلَعَ ْ ِعِنر

َ
ُأ ما اللاه 

ُِعبَاَدتَِكُ ْسِن ُوَح  ْكِرَك، ُوَش  ُ»است:  مسنون ا همدع اين . خواندن4«ِذْكِرَك، ُالل  ُإَِّلا ُإَِلَ ََّل
ََُّلَُمانَِعُلَِماُ ما ،ُاللاه  ٍءُقَِديْرر ََُشْ ر ُُك  َوُیلَعَ ُوَه  ُاحْلَْمد  َُوَل  لْك  ُالْم  يَْكَُل ،َُل  ََُّلَُشِ ْعَطيَْت،ُوَْحَده 

َ
أ

ُِمنَْكُاْْلَدُ  َُذاُاْْلَدر ْعِطَيُلَِماَُمنَْعَت،َُوََّلَُينَْفع   . آمين.0«َُُوََّلُم 

                                           
 .«ار بابركتى، اى صاحب عظمت و بزرگىالهى تو سالمى، و سالمتى از جانب تو است، تو بسي»ترجمه:  -0
 .«بار الها! به من توفيق بده تا تو را ياد كنم، و سپاس گويم، و به بهترين روش، بندگى نمايم » ترجمه: -4

ى بجز اهلل، وجود ندارد. شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، ستايش شايسته« بحق»معبودى »ترجمه:  -0

ردد، و آنچه تو منع گا است، الهى! آن چه تـو بـدهى، هيچ كس مانع آن نمياوست، و او بر هر چيزى توان

« كوه وشتمامي»هد، و دتواند آنرا بدهد. توانگر، او را ثروتش از عذاب تو نجات نميكنى، هيچ كس نمى

 .«ثروت از آنِ تو است



 
 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكم ََٰٰٓٓا َٰٓقُو ََٰٰٓٓء ام  نُفس 

 
ه ََٰٰٓٓأ

 
أ  .[3]التحريم:  ﴾ان ار ََٰٰٓٓلِيُكم َٰٓو 

 .«برهانيد! جهنم را از آتش تانايد، خود و خانوادهآورده ايمان كه آناني اي»

 اول: عقايد اسالمی قسمت -چهارم بخش

 توحيد: 

 چيست؟ « اهلل» لفظ : معناي082پرسش

 كماليه صفات تمام الوجود و داراي واجب كه است يكتايي ذات آن نام« اهلل»پاسخ: 

 است. 

 دارد؟  معنايي چه« الوجود واجب»: 083پرسش

و  روريو ض واجب : وجودششود كهمي گفته موجودي به« الوجود واجب»پاسخ: 

 باشد. محال وجودش عدم

موجود خواهد  هميشه و براي موجود بوده الوجود باشد از قديم واجب كه موجودي

و نابود  نيست زماني تصور كرد. در هيچ توانمي انتهايي و نه آغازي او نه بود. براي

 شود. نمي

موجودي،  ديگر به و در وجود خويش است خود موجود بوده و خودي ذات به

 ت.نيس نيازمند و محتاج

وجود  به برايش بوده ديگري نيازمند به خويش در وجود و بقاي كه كسي چون

 واجب»اسالم،  عاليه تعاليم بر اساس الوجود باشد. پس تواند واجبباشد، نمي ايآورنده

ديگر در عالم،  و موجودي است خداوند متعال همتايو بي يگانه ذات فقط« الوجود

 و نخواهد بود.  الوجود نبوده واجب

 شود؟مي گفته صفاتي چه به كماليه صفات: 087پرسش
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 ضروري ذاتي الوجود كمال واجب و براي الوجود است واجب پاسخ: خداوند متعال

 كماليه است، صفات يو ضرور الزم ذاتي كمال براي را كه صفاتي است. لذا تمام

 نامند.مي

وجود خواهد داشت،  هميشه و براي وجود داشته همواره كه موجودي به: 088پرسش

 گويند؟مي چه

 نامند.مي« قديم»را  موجودي ينپاسخ: چن

 هستند؟ قديم چيزهايي داوند چهبجز خ: 089پرسش

 نيست. قديم چيزي او ديگر هيچ صفات خداوند و تمام پاسخ: بجز از ذات

خداوند  وجود نداشته، پس از ازل موجودي بجز خداوند هيچ كه گاميهن: 091پرسش

 است؟ آفريده را چگونه و آسمان زمين

 آفرينش است، او براي آفريده خويش و قدرت را با حكم جهان پاسخ: خداوند تمام

 خداوند برايو نخواهد داشت. زيرا اگر  نداشته چيزي به نيازي و آسمان و زمين جهان

 الوجود نبود. بود، ديگر واجبمينيازمند  چيزي يا به كسي به جهان آفرينش

از امور و  الوجود در هر امري الوجود است. و واجب خداوند واجب كه است مسلم

 نيست. يا چيزي نيازمند شخصي شخوي كارهاي

 ببريد؟ خداوند را نام كماليه صفات: 090پرسش

، «حيات»، «وجود وجوب»، «قديم»، «وحدت»او عبارتند از:  كماليه پاسخ: صفات

 و....« تكوين»، «خلق»، «كالم»، «بصر»، «سمع»، «اراده»، «علم»، «قدرت»

 دارد؟  و مفهومي معني چه« وحدت»: 094پرسش

 ر ذاتو او د خداوند است از صفات يكتا بودن، يكتايي، يكي -يعني« وحدت»پاسخ: 

 يگانگي خدا را به را دارد. يعني معني همين يكتا است. توحيد هم خويش و صفات

 كردن. و اعتراف يقين آن و به شناختن

 چيست؟« وجود وجوب»و « مقدي» مفهوم: 090پرسش
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الوجود  واجب وجود يعني ابد موجود بودن. و وجوب تا به از ازل يعني پاسخ: قديم

 گرديد. بيان قبالً آن مفهوم و معني كه نبود

 چيست؟ و ابدي ازلي مفهوم: 092پرسش

 ندارد. به انتها و پاياني يعني ، و ابدينداشته ابتدا و آغازي اينكه يعني« ازلي»پاسخ: 

ند خداو نيز خواهد بود. پس هميشه و براي بوده همواره كه است ديگر: موجودي عبارت

 شود.مي اطالق معني بر همين« قديم»و  است و ابدي متعال، ازلي

 دارد؟ مفهومي چه« حيات»: 092پرسش

 او ثابت براي هميشه و زندگي بوده زنده زندگي، خداوند هميشه يعني« حيات»پاسخ: 

 است. 

 دارد؟  معنايي چه« قدرت»: 093پرسش

و بر  توانا بوده آن و ايجاد نظم عالم خداوند بر آفرينش توان. معناي به پاسخ: قدرت

 قادر و تواناست. هم آن آوردن وجود به و دوباره نابود كردن

 است؟ خداوند ثابت براي چگونه« عِلم» صفت: 097پرسش

ز ا چيزي و هيچ چيز دانا است است. و خداوند بر همه دانستن معناي به« عِلم»پاسخ: 

از  قبل هر شيئي باشد. به كوچك و خواه بزرگ نيست، خواه خارج وي علمي احاطه

 دارد. كامل علم آن از نابوديو بعد  وجود آن

 است. هر نوع آگاه خوبي به تاريك شب مورچه، در قلب ترينكوچك از حركت

 علم با خبر است، پس و از آن آگاه آن پديدار شود، به آدمي در ذهن كه تصور و خيالي

 .و بس! است خداوند متعال ذات مختص غيب

 دارد؟ معنايي چه« ادهاِرَ»: 098پرسش

 را كه دادن. خداوند هر چيزي را انجام عملي با اختيار خويش يعني« اراده»پاسخ: 

را نابود  . و اگر بخواهد آندهدمي انجام خويش دهد، با اختيار و مشيت بخواهد انجام

 كند.نابود مي خويش ار و ارادهكند، با اختي
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از  امري پيوندد، هيچمي وقوع او به اختيار و اراده مطابق جهان و مسايل التتحو تمام

مجبور  هم امري هيچ و نيز در انجام نيست او خارج اختيار و اراده از حيطه امور جهان

 اشد.بنمي

 دارد؟ معنا و مفهومي چه« بصر»و « سمع» صفت: 099پرسش

را  خداوند هر حرفي يعني« ديدن» معناي و بصر به« شنيدن» معناي به پاسخ: سمع

 و چشم گوش كه، داراي نيست همانند مخلوقات بيند، وليرا مي شنود و هر چيزيمي

 تصور نمود. همچنين و گوشي وي، چشم و ديدن شنيدن براي توانباشد و نمي

 يدر حد اششنود و بينائيرا مي بسيار ضعيف صداي كه است يدر حد اششنوايي

و  دوري وي و ديدن شنيدن بيند. برايمي را هم اشيأ بسيار ريزه و كوچك كه است

 ندارد. فرق هيچ و روشنائي كينزديكي، تاري

 دارد؟ معنايي چه« كالم» صفت: 211پرسش

 گوينده سخن خداوند متعال است. يعني« زدن و حرف سخن» معناي به پاسخ: كالم

 باشد.  زباني داراي كه نيست است. اما همانند مخلوقات ثابت برايش صفت و اين است

 گويد؟ مي سخن چگونه نيست، پس زباني داراي خداوند متعال : وقتي210پرسش

 كارهاي در تمام مخلوقات بزنند، چون توانند حرفنمي زبان بدون پاسخ: مخلوقات

 كاري در هيچ كه همانگونه خداوند متعال هستند. ولي و وسايل نيازمند اسباب خويش

ندارد، اگر او  زبان به نيازي هم زدن و حرف تكلم ندارد، براي و وسايل اسباب به نيازي

 بود. الوجود نمي واجب داشت، پسنياز مي زباني به كردن صحبت براي هم

 دارند؟  مفهومي چه« تَكوِين»و « خَلق» : صفت214پرسش

نيز،  دو صفت اين« وجود آوردن به» يعني« تكوين»و « آفريدن» يعني« خلق»پاسخ: 

 جهان وجود آورنده( تمام )به و مُكَوُ ِن او خالق قطاند. زيرا فثابت خداوند متعال براي

 است.

 خداوند ثابت براي هم ديگري هايمزبور، صفت هاياز صفت آيا عالوه: 210پرسش
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 يا خير؟ است

كردن،  ميراندن، زنده وجود دارد، از قبيل هم ديگري خداوند صفات پاسخ: آري! براي

او ازلي،  خداوند همانند ذات صفات و غيره. تمام خوار كردن دادن، دادن، عزت رزق

 ندارد.  امكان و بيشي و كمي تغيير و تبديل اند و در آنها هيچگونهو قديم ابدي

 : آسماني هايكتاب 

 و سه بيست در مدت قرآن كه: است شده گفته چنين اسالمي در تعليمات: 212پرسش

ان َٰٓ﴿ فرمايد:مي خداوند در قرآن كه شده، در صورتي نازل سال ض  م  ِي َٰٓٱَٰٓر  نزِل َََّٰٰٓٓلذ
ُ
َٰٓفِيهََِٰٰٓٓأ

از . «است گرديده نازل در آن قرآن كه است ماهي رمضان ماه»: يعني .[40: ة]البقر ﴾ء انَُُٰٓقر َٰٓل َٰٓٱ

ديگر فرموده:  است. و در جاي شده نازل رمضان در ماه قرآن شود كهمي معلوم آيه اين

﴿َٰٓ رِ د  ق 
َٰٓٱل  ِ َِٰٓفَٰٓل  لَ  ل ن  ُه نز 

 
ا َٰٓأ  از اين .«قدر فرود آورديم را در شب ما قرآن». [0]القدر:  ﴾١إِنذ

 سه اين كه اينجا است الاست. حاال سؤ شده قدر نازل در شب قرآن شود كهمي معلوم

 است؟ از آنها صحيح يك د. كداممتضادن گفتار با هم

 كه: اين دليل وجود ندارد. به تضادي اند و هيچگونهگفتار صحيح هر سه پاسخ: اين

 سماناز آ دنيا دوم آسمان به محفوظ از لوح است. نخست شده نازل در دو مرحله قرآن

 قرآن نيازها. در دو آيه بر حسب و آهسته بطور تدريجي اكرم رسول دنيا بر حضرت

دنيا در  بر آسمان محفوظ از لوح دفعه در يك قرآن يعني است اول د از نزول، نزولمرا

 است.  شده قدر نازل و در شب رمضان مبارك ماه

 از آسمان دنيا بر حسب كه: است سال، اين و سه بيست در مدت آن و مراد از نزول

 مياندر  تضاد و تناقضي شده، لذا هيچگونه نازل و نيازها بر پيامبر گرامي ضرورت

 وجود ندارد. فوق هايآيه

 در كجا آغاز شد؟  قرآن نزول: 212پرسش

وجود دارد. پيامبر  غاري در آن كه« اءحِرَ » نام به است كوهي مكرمه پاسخ: در مكه
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و تا چند روز در  رفتبدانجا مي و راز و نياز با پروردگار خويش عبادت براي اكرم

 كه برد و هنگاميچند روز را با خود مي شد. آذوقهمي الهي عبادت همانجا مشغول

 آنجا مراجعت به و دوباره برداشته آذوقه باز گشته، مقداري خانه شد، بهمي تمام اشآذوقه

 ولغار نز . در همانكردمي خدا را عبادت شد. در تنهاييمي عبادت كرد و مشغولمي

 آغاز گشت.  مجيد بر پيامبر قرآن

 آغاز شد؟  مجيد چگونه قرآن : نزول213پرسش

نزد  جبرئيل حضرت كه داشتند تا اين غار تشريف پاسخ: پيامبر بزرگوار در همان

 ولينا اين« أاِقرَ»گفت:  حضرت آن نمودار شد و به حضرت آن آمد و در مقابل ايشان

 «. بخوان» هست معنايش كه است علق سوره كلمه

 تكرار شد. تا اينكه عمل اين و سوم نيستم. بار دوم خواننده فرمودند: من حضرت آن

 ها كرد:آيه اين خواندن به عشرو در پايان، جبرئيل

َٰٓق َٰٓٱ﴿
 
أ ََِٰٰٓٓر  ب ِك ََٰٰٓٓمَِٰٓس َٰٓٱب ِيٱَٰٓر  ل ق َََّٰٰٓٓلذ ل ق ١َََٰٰٰٓٓٓخ  َِٰٓٱَٰٓخ  ٰ  َٰٓل  ق ََٰٰٓٓن َٰٓمََِٰٰٓٓن َٰٓن

ل  َٰٓق َٰٓٱ٢ََٰٰٓٓع 
 
أ بُّك ََٰٰٓٓر  ر  َٰٓٱَٰٓو 

٣ََٰٰٓٓر مَُٰٓك َٰٓل  
ِيٱ لذم َََّٰٰٓٓلذ ََِٰٰٓٓع  َٰٓٱب

ل مَِٰٓل  لذم ٤َََٰٰٰٓٓٓق  َِٰٓٱَٰٓع  ٰ  َٰٓل  آَٰن َٰٓن ع ََٰٰٓٓل م ََٰٰٓٓم   اين كه پيامبر هنگامي» .[2-0]العلق:  ﴾٥َٰٓل م َٰٓي 

 به هستند كه از قرآن هاييآيه اولين آنها نمود. و اين خواندن به شنيد، شروع ها را از جبرئيلآيه

 .«شدند مذكور بر پيامبر نازل شرح
 است؟  شده دارد، نازل اكنون كه خاصي ترتيب مجيد با همين آيا قرآن: 217پرسش

بر  قرآن نزول زيرا كه نيست آن شدن نازل ترتيب بر اساس فعلي پاسخ: خير! ترتيب

شد، مي نازل اييا آيه سوره هك هنگامي است. البته يافته نياز و ضرورتها انجام حسب

قرار  سوره از فالن را پس سوره اين داد كهدستور مي وحي نويسندگان به پيامبر اكرم

 فعلي و ترتيب وضع اين بگذاريد. پس آيه از فالن پس جاي را فالن آيه دهيد، و اين

 حضرت ور و راهنماييدست ما طبقنيست، ا آن نزول ترتيب صورت به قرآن، گرچه

 است. شده داده ترتيب چنين ناي اكرم رسول

 قرآن و نوشتن در مورد ترتيب حضرت آن را كه دستورها و راهنماييهايي: 218پرسش
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 خداوند متعال؟ دستور و حكم به بود يا خودش كرد، از طرفمجيد صادر مي

آيه،  و آغاز و پايان هر سوره هايآنها و تعداد آيه پايان ها، آغاز وپاسخ: تعداد سوره

 ه، بجبرئيل حضرت واسطه به مجيد را خداوند متعال قرآن كلي خالصه، ترتيب

 به خاص ترتيب حضرت، اين آن واسطه و به است رسانده پيامبر اكرم و اطالع آگاهي

 ايم. هگشت آگاه و ما از آن ما رسيده

مترجم(  - است لفمؤ اعتبار زمان به مدت )اين است قرن از سيزده بيش: 219پرسش

حاضر در  در حال كه قرآني وجود دارد كه دليلي است، لذا چه شده مجيد نازل قرآن كه

 است؟ شده نازل بر پيامبر اكرم كه است قرآني همان است، عيناً  ما مسلمانان دست

 و آسان ساده چند دليل به ما ذيالً وجود دارد كه زيادي داليل موضوع اين پاسخ: براي

 كنيم: مي اشاره

 اول:  دلیل

 گرديده، بزرگترين عصر نقل حاضر عصر به تا زمان پيامبر اكرم از زمان كه تواتر قرآن

 شود چنان تواتر ثابت از طريق و آنچهاست.  قرآن نخوردگي و دست بر قطعيت دليل

 وجود ندارد. در آن و ترديدي كش هيچگونه جاي كه است و يقيني قطعي

 دارند؟ معنا و مفهومي چه« اتُرتَو»و « مُتَواتِر»: 201پرسش

 بيان نشود آنچه توهم زياد باشند كه چنان آن كنندگان نقل كه هر شيئي پاسخ: به

 گويند.مي« تواتر»مذكور را  روش به و نقل« متواتر»باشد،  واقع و خالف كنند دروغيم

 و به كرده پيامبر نقل مجيد را از زمان قرآن شماري بي گروهها و انسانهاي پس

 دهما رسي دست به و اكنون شده منتقل دوره به طريق، دوره همان اند و بهرسانده آيندگان

 شماريبي تاريخ، انسانهاي در طول كند كهتصور و باور نمي فرد عاقلي و هيچ است

 باشد. نداشته واقعيت كنند كه را نقل ايمسئله
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 دوم: دلیل

 حافظ مختلف يهادر قرن ها انسانتا امروز ميليون اكرم رسول حضرت از زمان

 اند.بوده قرآن

 ميليونها اطفال مجيد در سينه قرآن كه است اين مفتخر به امروز هم اسالمي جامعه

از  كه است. كتابي مانده و محفوظ گشته جايگزين اسالم بزرگسال و سربازان معصوم

و  بر حقانيت دليل بزرگترين باشند، اين آن حافظ حال، اينقدر انسان تا به نزولش زمان

 واهد بود.خ آن اصالت

 سوم: دلیل

 است: مجيد فرموده خداوند در قرآن

نل  ََٰٰٓٓنَُٰٓن  ََٰٰٓٓإِنذا﴿ ِك َٰٓٱَٰٓان زذ را فرود  همانا قرآن»ترجمه:  .[9]الحجر:  ﴾٩َٰٓفُِظون َٰٓل ح  ََٰٰٓٓۥّل ََُِٰٰٓٓإَونذآَٰر ََّٰٓل 

 . «كرد خواهيم پاسباني و از آن ايمآورده
فرموده،  و وعده است عهد شدهرا مت قرآن حفاظت خداوند متعال كه هنگامي پس

وجود دارد،  مسلمين حاضر در ميان در حال كه قرآني شود كهمي ثابت و يقين بطور قطع

و  است گرديده نازل جبرئيل توسط محفوظ از لوح بر پيامبر اكرم كه است قرآني همان

 خواهد ماند. ظمحفو وجود ندارد و تا قيامت در آن و كاستي كم هيچگونه

 چهارم: دلیل

طلبيد و  مبارزه را به جهان و روشنفكران دانشمندان همه نزولش مجيد در حين قرآن

 كتابي همانند قرآن كه توانست كسي بعدي در عصرهاي نه كه كرد بطوري يآنها تحد به

و  بر حقانيت دليل ود بزرگترينخ نخواهد توانست. اين احدي هم بياورد و تا قيامت

 ساز است. انسان جاودانه كتاب تغيير در آن و عدم اصالت

 :رسالت

 مجيد مذكور است: در قرآن: 200پرسش
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ِن ََِٰٰٓٓإَون﴿ َ ََٰٰٓٓم  مذ
ُ
ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓإِلذ ل  آَٰخ   .[42]فاطر:  ﴾ن ِذير ََٰٰٓٓفِيه 

و در . «است شده ( مبعوث)پيامبري ايدهنده بيم مگر در آن نيست ُامتي هيچ»ترجمه: »

لُِك َِٰٓ﴿ فرمايد:ديگر مي جاي اد ََٰٰٓٓم َٰٓق و ََٰٰٓٓو   .[7]الرعد:  ﴾ه 

 . «است شده فرستاده راهنمايي هر قومي براي»ترجمه: 

 از طرف و كشوري در هر منطقه شود كهمي و روشن واضح خوبي ها بهآيه از اين

 است. شده فرستاده وند پيامبريخدا

 است؟ شده مبعوث پيامبري هم هندوستان به آيا مثالً: 204پرسش

و  هر اُمَّت خداوند براي شود كهمي معلوم چنين فوق هايترديد از آيه پاسخ: بدون

 هم هندوستان خطه به گذشته در روزگاران كه و بعيد نيست فرستاده گروه، پيامبري

 د. واهلل أعلم.اشب شده فرستاده پيامبري

چندر جي(  )رام« جي كرشن»پيشوا و رهبر هندوها  كه است آيا ممكن: 200پرسش

 اند؟شده هنديها فرستاده سوي به باشند كه پيامبراني در واقع

 كه است و تكليفي وظيفه يك زيرا نبوت نيست صحيح پنداري پاسخ: خير، چنين

 اسالم مقدس شرع از طريق كه كند. و تا زمانيمي خود عنايت خاص بندگان خداوند به

بر  كه نيست ما جايز و صحيح اند، برايپيامبر بوده كساني چه نشود كه ما معلوم براي

اند. آنها پيامبر نبوده كه در حالي كنيم منسوب پيامبري را به افرادي پندار و تخمين حسب

را پيامبر  و افرادي مورد اظهار نظر كنيم در اين خويش از طرف شرع دليل اگر ما بدون

در  كه ايمگشته خويش در عقيده بزرگي اشتباه اند، مرتكبپيامبر نبوده در واقع كه بدانيم

را  كساني از گذشتگان شد. پس خواهيم اخذهو مؤ آن، محاسبه بر اثر ارتكاب روز قيامت

 ما ثابت براي اسالم مقدس شريعت از طريق آنها فقط نبوت كه پيامبر بناميم توانيممي

است. در مورد  شده پيامبر گفته آنان به صحيحه يا احاديث باشد. و در قرآن شده

 كهاظهار نظر كرد  توانقدر مي و مذاهب، اين ساير اديان هندوها و يا پيشوايان پيشوايان

 آسماني تعليمات بر خالف آنان و تعليمات است بوده صحيح آنان اگر عقايد و اعمال
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 اين باشند. ولي پيامبر بوده كه است اند، ممكنكرده و راهنمايي و انسانها را رهبري نبوده

 ندارد.  ليو دلي مدرك هيچ و گرنه است قبول قابل و تخمين در حد امكان فقط سخن

 بايد داشت؟ ايعقيده چه حضرت در مورد آن: 202پرسش

 امور زير بايد معتقد بود: به نپاسخ: در مورد ايشا

 اند.خدا و بشر بوده بنده يشانا -0

 و برتر هستند.  افضل مخلوقات از خداوند متعال، از تمام پس -4

 اند.  و پاك معصوم گناهان از تمام -0

  است. فرموده نازل مجيد را بر ايشان نخداوند قرآ -2

 و در همان پذيرفت خويش حضور و بارگاه به معراج را در شب خداوند ايشان -2

 بازديد فرمودند. و دوزخ ز بهشتا شب

 دادند.  نشان مردم به متعددي هايدستور و امر خداوند معجزه به حضرت آن -3

 كردند.مي و پرستش تند را عباداز حد، خداو بيش -7

 بودند. واال و پسنديده بس اتيو عاد اخالق داراي -8

 بود كه داده و آيندگان گذشتگان از احوال بسياري و آگاهي علم وي خداوند به -9

 ساختند. را از آنها آگاه خويش اُمت ايشان

 بود، اما با همه كردهعطا  و دانش مخلوقات، علم از تمام بيش ايشان خداوند به -01

 حضرت و صفت خداوند متعال مختص بودن« غيب عالم»نبود، زيرا  الغيب اينها، عالم

 اوست. 

 نخواهد شد. البته ثديگر مبعو پيامبري از ايشان پس كه األنبياء است خاتم وي -00

فرود آيد و از  آسماناز  قيامت به است، نزديك گذشته از پيامبران كه  عيسي حضرت

 كند.  و پيروي اتباع اسالم شريعت

 ها است. ها و جنپيامبر انسان حضرت آن -04

و  شفاعت و خطاكاران محرومان خداوند براي با اجازه در روز قيامت ايشان -00
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ِفيعُ »را  وي لحاظ كنند. بدينمي سفارش  گناهكاران( كننده ، )سفارش«ُمذنِبِنيـال ش 

 را خواهند پذيرفت.  حضرت آن شفاعت گويند و خداوند هممي

 منع كه از چيزهايي و باز آمدن است و دستور داده امر كرده كه چيزهايي انجام -02

 است.  و ضروري است، الزم خبر داده كه چيزهايي به داشتن و باور و يقين فرموده

 است، ولي واجب اُمَّت تك تك بر عهده وي تو گراميداش با او و تعظيم محبت  -02

 آن با قواعد و ضوابط و موافق شرع و اصول او بايد در چهارچوب و گراميداشت محبت

 باشد. 

در  )بلكه است و ناداني پوشيدن. جهالت و تعظيم محبت را لباس شرع خالف مسايل

 واهد بود(. خ حضرت با آن و دشمني واقع، عداوت

 چيست؟  بودن« مَعصُوم» معنا و مفهوم: 202پرسش

و يا  اي، قصداً كبيره و چه صغيره چه گناهي هيچگونه يعني بودن« معصوم»پاسخ: 

و  معصوم گناه وعاز هر ن پيامبران است. و تمام سر نزده حضرت از آن بطور فراموشي

 ا هستند.مبر

 است؟ يا بودهو رؤ خواب يا در عالم بوده يامبر جسمانيپ معراج: 203پرسش

 رفتند.  معراج به خويش مبارك و جان با جسم بيداري در حال پاسخ: پيامبر اكرم

 را معراج آن شدند كه برده معراج به يا همو رؤ خواب در عالم چند مرتبه البته

 و تمام حضرت آن است. خواب خواب معناي به« ممَنَا» گويند، چونمي« مَنَامِي»

 وجود ندارد.  و خطا در آن اشتباه است. و شبهه و صحيح راست ‡پيامبران

 بار معراج و چهار يا پنج بوده بيداري و در حال« جسماني معراج»بار  در يك پس

 است. بوده« در خواب -منامي»

 دارد؟ ميمفهو چه« شفاعت»: 207پرسش

 خداوند متعال بارگاه به حضرت آن سفارش. در روز قيامت يعني« شفاعت»پاسخ: 

 آن و فضل، نصيب شرف اين كنند. هر چند كهمي و خطاكار سفارش مجرم بندگان براي
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اجازه،  جا آورده، بدون خداوند را به و كبريايي جالل اما ايشان، ادب است شده حضرت

 نموده، پس اجازه كسب از محضر خداوند متعال نخست كنند بلكهنمي شفاعت به اقدام

 كنند.مي شود، شفاعت عنايت زهاجا از اينكه

كنند يا مي شفاعت تدر روز قيام هم ديگري حضرت، كسان بر آن عالوه: 208پرسش

 خير؟

 با اجازه خدا هم شهيدان، اولياء و دوستانبر ايشان، ساير پيامبران،  پاسخ: آري، عالوه

را  تشفاع و قدرت توان خداوند، احدي اجازه بدون كنند. وليمي خداوند، شفاعت

 كند.نمي و شفاعت نداشته

 گيرد؟مي صورت گناهاني چه عفو و بخشيدن براي شفاعت: 209پرسش

 مرتكب كه شود. كسانيمي شفاعت ريديگ هر گناه براي جز كفر و شرك پاسخ: به

در دنيا بر اثر  صغيره اند، زيرا گناهانو نيازمند شفاعت اند، بيشتر محتاجشده كبيره گناهان

 شوند.مي بخشوده هم عبادات مانجا

 :صالحه و اعمال ايمان

 چه؟  يعني« ايمان»: 241پرسش

 و تمام خداوند متعال يگانه ذات به و باور قلبي از تصديق است عبارت« ايمان»پاسخ: 

 تمام و پذيرفتن پيامبران و تمام آسماني هايو كتاب فرشتگان و به وي صفات

 ها آوردهانسان خداوند براي از طرف محمد پيامبر اسالم، حضرت كه يدستورهاي

 موارد ياد شده. تمام به كردن اقرار و اعتراف هم است. و با زبان

 گاهي است. ولي ايمان و حقيقت زباني، بيانگر ماهيت و اعتراف قلبي تصديق همين

 گنگ كه شخصي شود. مانند ايمانمي و اجبار ساقط خاطر ضرورت به با زبان اعتراف

 در خطر است. جانش كه و يا كسيكند  تواند اعترافنمي و با زبان است

 شود؟مي فتهگ چيزهايي چه به« صالحه اعمال: »240پرسش

خداوند و  را كه و خوب. عبادتها و كارهايي نيك كارهاي يعني« صالحه اعمال»پاسخ: 
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 شود. مي گفته« صالحه اعمال»آنها  اند، بهانسانها آموخته به پيامبرانش

 اند؟ داخل ايمان ر حقيقتد صالحه و اعمال نيك آيا كارهاي: 244پرسش

 صالحه، در ايمان هستند. از اعمال داخل صالحه ، اعمال«كامل ايمان»پاسخ: آري! در 

و  ر ايمان، نقصنباشند، د صالحه شود و اگر اعمالپيدا مي و كمال نور و تَبَلوُر آدمي

 وجود دارد. خلل

 دارد؟ مفهومي چه« عبادت»: 240پرسش

 است خداوند متعال يگانه ما، ذات همه كردن. معبود واقعي بندگي يعني بادتپاسخ: ع

ما  و فرمانبردار او هستيم. او به ما بنده همه است. پس را آفريده جهانيان ما و همه كه

 باشد. مي ما فرض او بر عهده و بندگيِ است. لذا عبادت داده و بندگي دستور عبادت

 است؟  داده دستور عبادت خويش از مخلوقات يك كدام خداوند به: 242پرسش

مخلوق،  دو نوع اين است. و به داده ها دستور عبادتها و جنانسان پاسخ: خداوند به

 عبادت به و مُوظَّف« مُكَلَّف» جهان و ساير جانداران شود. فرشتگانمي گفته« مُكَلَّف»

 نيستند. 

 هستند؟  كساني ها چهجن: 242شپرس

 اجسام است، شده خلق از آتش كه خداوند است و مخلوقات از موجودات پاسخ: جن

 شكل به كه هنگامي نيست، ولي يترؤ ما قابل براي كه است و نازك لطيف ها چنانجن

را  و توان قدرت آنها اين اوند بهخواهند شد. خد يترؤ در آيند، قابل و يا حيواني انسان

وجود دارد و  زن مرد و هم ها همدر آيند. در جن گوناگون شكلهاي به كه است داده

 دارند.  همانند انسانها توالد و تناسل

 است؟  چگونه كردن عبادت روش اصوالً: 243پرسش

 است:  ذيل شرح به از آن متيقس كه است گوناگون هايروش داراي پاسخ: عبادت

 نماز.  خواندن -0

 گرفتن.  روزه -4
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 رفتن.  حج به -0

 كردن.  قرباني -2

 نشستن.  اعتكاف -2

 دادن.  زكات -3

 معروف.  امر به -7

 از منكر.  نهي -8

 جا آوردن.  پدر و مادر و اساتيد و از خود بزرگترها را به و احترام آداب -9

 مساجد.  بنأ و ساختن  -01

 رس. مدا ساختن  -00

 دين.  و دانش علم آموختن  -04

 آموختن.  دين علم ديگران به  -00

 ديني.  علوم با طالب و كمك همكاري  -02

 خدا جنگيدن.  خدا در راه با دشمنان  -02

 مستمندان.  نياز و حاجت بر آوردن  -03

 دادن.  طعام گرسنگان به  -07

 نوشانيدن.  آب تشنگان به  -08

او  دستورهاي خدا و موافق براي كه هر كاري انجامبر موارد ياد شده،  عالوه  -09

 شود. مي گفته« صالحه اعمال»كارها  نوع اين اند و بهداخل اينها در عبادت باشد، همه

 

 

 : و گناهان معصيت بيان

 چه؟  يعني« معصيت»: 247پرسش

از  كه ر كاريو دستور نپذيرفتن. در ه كردن نا فرماني يعني« معصيت»پاسخ: 
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گناه،  گويند. ارتكابمي معصيت آن شود، به و نا فرماني خداوند سر پيچي دستورهاي

 شود و عذابمي خداوند متعال و نارضايتي خشم باعث است. گناه و ناپسندي كار زشت

است. كافر و  گناهان، كفر و شرك انواع از ميان گناه دارد. بزرگترين دنبال را به وي

 شفاعت احدي ر و مشرككاف خواهد ماند. براي باقي در دوزخ هميشه براي مشرك

 كند.نمي

 .«بخشيد! را نخواهم كافر و مشركهرگز  من»است:  مجيد فرموده خداوند در قرآن

 : كفر و شرك بيان

 شود؟مي گفته چيزي چه به« ركش»و « كفر»: 248پرسش

« كفر» باشد، انكار آن و ضروري فرض آن به آوردن ايمان كه هر چيزي هپاسخ: ب

او را منكر شود، و يا معتقد  باشد، يا صفات نداشته خداوند را قبول اگر كسي است. مثالً 

نكند يا  را قبول آسماني هاياز كتاب را انكار كند، يا يكي باشد، فرشتگان تعدد خدايان به

را  و يقيني قطعي از احكامهاي باشد، يا يكي نكند يا منكر تقدير و قيامت را قبول مبريپيا

 امپندارد در تم و دروغ را انكار نموده اكرم رسول و خبر حضرت منكر شود، يا سخن

 شود.موارد ياد شده، كافر مي

 كردن. يكرا شر يا چيزي ند كسيخداو و يا صفات با ذات يعني« شرك»

 چه؟ يعني خداوند متعال با ذات گرفتن شريك: 249پرسش

 خدا و يك از يك وجود بيش به كه اين يعني شدن قايل خداوند شريك پاسخ: با ذات

 هستند.  خدا، مشرك سه به بودن قايل واسطه به كه مانند مسيحيان معبود، معتقد بودن

 معتقد بودن واسطه و هندوها به دو خدا مشرك، به معتقد بودن واسطه ها بهزردشتي

 هستند.« مشرك»متعدد،  خدايان هب

 است خداوند چگونه در صفات ادنو همتا قرار د شريك: 201پرسش

 نيز شرك ديگران براي آن كردن است، ثابت خداوند ثابت براي كه پاسخ: صفتي

 و غيره« امام»، «شهيد»، «ولي»، «فرشته»باشد و يا « پيامبر» چه خلوقيم در هيچ است. چون
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 خداوند، وجود ندارد. مانند صفاته صفتي

 است؟ چند قسم داراي« الصفاتيفرشک »: 200پرسش

 كنيم:مي بسنده آن چند قسم نبيا در اينجا به دارد كه بسياري پاسخ: اقسام

 ديگران است، براي خداوند ثابت براي را كه قدرت صفت ييعن« در قُدرَت» شرك -0

و  پيامبر، ولي، شهيد، امام فالن و توان در قدرت : معتقد بود كهكه كردن. مانند اين ثابت

 توانند نوعي، يا ميهست يا فرزند دادن، يا ميراندن يا شفا دادن باران فرود آوردن غيره

 است. اينها شرك برسانند، همه مخلوقات و ضرر به نفع

 ديگران است، براي خداوند ثابت براي را كه علم صفت يعني« در عِلم» شرك -4

 عالم»ديگر همانند خداوند،  يا شخص پيامبر يا امام فالن كه پنداشتن و چنين كردن ثابت

 مسايل يا به است ما آگاه احوال ا از تمامدارد، ي جزيي مسايل تمام به است. يا علم« غيب

 است.« شرك»ها عقيده اين تمام دارد و آگاهي علم حاضر و آينده

خداوند اند،  مختص كه« و َبصَر سَمع»دو صفت،  يعني« و ديدن در شنيدن» شرك -0

 باشد( تمام كه مقامي)در هر  انسان فالن كه معتقد بودن و چنين كردن ثابت كسي براي

 ما را از هر جا كه شنود يا كارهايمي از نزديك از دور و چه ما را چه حرفها و صحبتهاي

 اند.اينها شرك ر نظر دارد، همهكند و زيمي باشد، مشاهده

 و دستورهاي دانستن ديگر را حاكم همانند خداوند كسي يعني« در حكم» شرك -2

 و پذيرفتن. خداوند دانستن حكامااو را مانند 

 دستور وي دهي. اين از نماز عصر بايد انجام كار را پيش اين دستور داد كه كسي مثالً

و  از احكام يكي آن، نماز عصر كه خاطر اجراي به كه دانستن توجه و قابل مهم را چنان

و  باك شود و هيچ خوانده روهمك است، قضاء شود. و يا در وقت خداوندي فرايض

 است. شرك نوع يك عمل د، اينباش نداشته هم مسئله از اين هراسي

 دانستن. مثالً  عبادت ديگر را همانند خداوند شايسته كسي يعني« در عبادت» شرك -2

پيامبر  اينكه )ولو انسان قبر يك و سجده انسان، يا طواف يك براي كردن يا ركوع سجده
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 و به نام گوسفند به و غيره، يا ذبح پيامبر، امام، ولي نام به گرفتن باشد(. يا روزه هم و امام

 خاطر آنها.

 اند.داخل« العبادت شرك في»در موارد  اين تمام

 وجود دارد يا خير؟  هم آميز ديگريشرك شده، اعمال بر امور بيان عالوه: 204پرسش

از  موجود است، و اجتناب شرك در آنها احتمال هستند كه بسياري پاسخ: آري، اعمال

 باشد.زير مي شرح آنها بهاز  است. قسمتي الزم آن

 .«هامنجم»و « كاهنان»از  غيبي مسايل و پرسيدن تحقيق -0

 از آنها.  گرفتن و فال گيران فال به مراجعه -4

 برها. نذرها بر سر ق بردن -0

 خوردن.  غير خدا قسم نام به -2

 ها. عكسها و مجسمه و اكرام و يا تعظيم گرفتن عكس شرعي ضرورت بدون -2

 او.  غير از خدا، و ندأ كردن كسي گشا دانستن مشكل -3

 در آنجا.  و غيره شيريني بر سر قبرها و تقسيم و جشن مجالس برپايي -7

 بدعتها:  بيان

 چيست؟  گناه بزرگترين از كفر و شرك سپ: 200پرسش

 گفته اعمالي آن به« بدعت»است. « بِدعَت» گناه از كفر و شرك، بزرگترين پاسخ: پس

 پيامبر و احاديث از قرآن يعنيندارد.  ثبوتي آنها در شريعت و ريشه اصل شود كه:مي

است.  نداشته وجودي هم و ائمه ابعينت صحابه، تابعين، تبع شود و در زماننمي ثابت

 است. « بدعت» دادن را انجام و آن قرار دادن را جزو دين كاري چنين

 و اهل را مردود دانسته بدعت الشأن و نارواست. پيامبر عظيم بسيار زشت« بدعت»

 است:  و فرموده ناميده« دين كننده و ويران كننده منهدم»را  بدعت

خواهد  پيش جهنم سوي بهرا  آدمي و هر گمراهي است گمراهي هر بدعت، نوعي»

 «.برد



 یم االسالم بر اساس مذهب فقه حنفیتعل 026

 

 دهيد؟ اند، شرحبدعت كه رهايياز كا ايپاره: 202پرسش

 بيان به اند ذيالً ايجاد كرده زيادي هايو نوآوري تاريخ، انسانها بدعت پاسخ: در طول

 د:شومي اشاره از آن چند نوع

 و غيره. رها با آجر، سيمان، سنگقب ساختن -0

 گنبد بر سر قبرها.  ساختن -4

 و غيره.  و سرور در سالگرد تولد پيامبر، ائمه جشن مجالس برپايي -0

 آنها.  كردن المپها بر قبرها و چراغاني كردن روشن -2

 قبرها با چادر.  پوشاندن -2

در آنجا  مردم و اجتماع از مرگ پس ميت اهل و غذا در خانه طعام و تدارك تهيه -3

 غذاها.  از آن و خوردن

 است.  بدعت هم در هر امر جايز و مستحب شرايط تعيين -7

 عروسي.  در مجالس خرافات و سرور و انجام جشن مجالس برپايي -8

  ساير گناهان: بيان

 هستند؟  گناه ييكارها ديگر چه« بدعت»و « شرك»، «كفر»بر  عالوه: 202پرسش

 وجود دارد مانند:  بسياري پاسخ: گناهان

بر حج،  و توانايي ندادن، با وجود مال نگرفتن، زكات گفتن، نماز نخواندن، روزه دروغ

 كسي كردن و اذيت خوردن، دزدي، زنا، غيبت، شهادت دروغين، زدن نكردن. شراب حج

 از دستور والدين و سرپيچي گري، تخلف و حيله چيني، مكاري و سخن ناحق، نمامي به

در  ها، خيانتها و مغازهدر خانه و تصوير جاندار و مجسمه عكس و استاد، قرار دادن

دادن، ربا و سود  و دشنام مردم، قمار بازي، فحش و حقير دانستن امانت، حقير شمردن

 و تبذير. عالوه پاها، اسراف ار از قوزكشلو بودن ريش، پايين و دادن، تراشيدن خوردن

ذكر  تفصيل بزرگتر به هايدر كتاب وجود دارد كه هم ديگري بر امور مذكور، گناهان

 اند. شده
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 يا خير؟  است گناهكار مسلمان آدم: 203پرسش

 بدعتي مرتكب كه نيست، و كسي باشد، مسلمان در حد كفر و شرك پاسخ: اگر گناه

 شخصي است. چنين و ضعيف بسيار ناقص وي و ايمان اسالم ولي است بشود، مسلمان

 نامند. مي« و بدعتي عمُبتَدِ »را 

 ناقص شود، مسلمان ايكبيره گناه و بدعت، مرتكب بر كفر و شرك عالوه كه و كسي

 گويند. مي« فاسق»را  آن است، كه

 چيست؟  آن و عواقب از عذاب دوري صادر شود راه ناهيگ اگر از كسي: 207پرسش

 آمرزد. مي« توبه»را با  پاسخ: خداوند گناهان

شود و در محضر  و پشيمان شرمنده خويش بر گناه انسان كه است از اين توبه، عبارت

عهد  خويش كند و در دل را طلب خويش كند و عفو و آمرزش و گريه خداوند، زاري

 بود كه و مواظب ندهد. بايد متوجه انجام گناهي ديگر هيچوقت و متعهد شود كه كرده

 واقعي ندارد و توبه اعتبار و ارزشي از گناه و خودداري باز آمدن بدون با زبان فقط توبه

 آيد. شمار نمي به

 شوند؟ مي معاف گناهان تمام آيا از توبه: 208پرسش

 از دستورهاي تخلف و فقط نيست آنها وابسته به بندگان حقوق كه اسخ: گناهانيپ

 قبول هم از كافر و مشرك واقعي شوند زيرا توبهمي معاف است، بر اثر توبه خداوند شده

 بندگان از حقوق تخلف نتيجه كه گناهاني برد. البتهمي را از بين شود و كفر و شركمي

 و غيره، چنين كردن ظلم زدن، يا بر كسي تهمت كسي يتيم، به مال باشد، مانند: خوردن

 معاف محض با توبه فقط گويند، كهبندگان( مي )حقوق« العِباد حُقُوقُ »را  گناهاني

 و تسويه را پرداخت بندگان نخست، حقوق كه است و ضروري الزام شوند، بلكهنمي

 كرد. در محضر خداوند توبه نمود، آنگاه كامل سابح

 است؟  قبول قابل وقتي تا چه : توبه209پرسش
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 حلقوم تا به رسد و نَفَسفرا مي مرگ فرشته كه مرگ در حين فقط پاسخ: توبه

 شود.مي قبول توبه ر هر موقعيد از آن شود، بيشنمي رسد، قبولمي

 رود يا خير؟ مي بهشت بميرد به توبه گناهكار اگر بدون دمآ: 221پرسش

برسند،  كيفر گناهانشان به از اينكه پس گناهكاران تمام پاسخ: آري! بجز كافر و مشرك

 كفر و شرك، بقيه استثناي خداوند به كه است ممكن هم شوند و اينمي برده بهشت به

ببرد و  بهشت به هم شفاعت يا بدون بر اثر شفاعت ر و عذابكيف را بدون گناهكاران

 قرار دهد. را مورد عفو و بخشش گناهانشان

توانند ميدر دنيا  وي و عزيزان مرده، دوستان، خويشاوندان شخص : به220پرسش

 برسانند يا خير؟ نفعي

در دنيا هستند  كه افرادي ، يعنيرسدمي مرده به و مالي بدني عبادت پاسخ: آري، نتيجه

خدا  كنند، يا بر پيامبر درود بفرستند، در راه تالوت دهند، مثالً: قرآن انجام اگر كار نيكي

 ميت آنها به كنند، ثواب ثواب ايصال بدهند و بر ميت را طعام ايكنند، گرسنه صدقه

 تعيين معين، فرد معين معين، وقت شيئي ثوابي ايصال چنين براي خواهد رسيد. البته

 كه كند در هر وقت صدقه چههر كند، بلكه نبايد تعيين هم و خود انسان است نشده

رسد، مي مرده به و ثوابش است باشد صحيح كه هم دهد و در هر مقداري انجام عبادتي

 يا مراسم دادن و تظاهر، چيزي آورينامخاطر  يا به و بدعات از رسوم و اتباع پيروي

 و سبب عكس، موجب ندارد، به ثوابي اصالً از اينكه برپا كردن، گذشته و طعام دعوت

 خواهد شد. خداوند متعال ناخشنودي



 
 

 اسالمی دوم: اعمال قسمت -چهارم بخش

 : چند از قرائت احكامي

 بلند قرائت خواند، با صدايو عشاء را مي غربنماز فجر، م اگر كسي: 224پرسش

 يا خير؟ تاس واجب

 بهتر است. خواندن جهراً ولي نيست پاسخ: واجب

 بخواند؟ قرائت آورد، چگونهمي جا نمازها را به : اگر قضاي همين220پرسش

ر جهر بخواند بطو كه مختار است« منفرد»بخواند و  قرائت در قضاء جهراً « امام»پاسخ: 

 يا آهسته.

 است؟  سنت فرضي در نمازهاي مقدار قرائت چه خواندن: 222پرسش

خواهد مي را كه ايهر سوره فاتحه از سوره پس كه سفر مختار است پاسخ: در حال

 است.  شده تعيين بودن، مقدار قرائت مقيم در حال بخواند. البته

 است؟  مسنون چقدر قرائت بودن مقيم در حال: 222پرسش

« مُفَصَّل الِطِوَ »در نماز فجر و نماز ظهر  كه است سنت بودن مقيم پاسخ: در حال

 بخواند. « مُفَصَّل قِصَارِ » و در نماز مغرب« مُفَصَّل اَوسَاطِ »بخواند و در نماز عصر و عشاء 

 ها گفتهسوره كدام به« مفصل قصار»و « مفصل أوساط»، «مفصل طوال»: 223پرسش

 شود؟مي

 طوال« بُرُوج» تا سوره است و ششم بيست در پاره كه« اتحُجُرَ » پاسخ: از سوره

ُكن ل  »تا « طَارِق» شود، و از سورهمي گفته مفصل ا اِذ  » و از سوره مفصل، اوساط« ي 

ت لنااس»تا « ُزلِزل   شود. مي گفته قصار مفصلمجيد،  آخر قرآن يعني« ا 

 منفرد؟ يا براي است امام رايب قرائت : اين227پرسش

 است. و منفرد هر دو مسنون امام پاسخ: براي
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 يا خير؟  جايز است مسنون قرائت بر اثر عذري، ترك بودن مقيم در حال: 228پرسش

 پاسخ: جايز است.

سوره،  غير از آن كه است شده تعيين ايسوره چنين نمازي : آيا در هيچ229پرسش

 نباشد؟ صحيح در آن ايگر سورهدي

خاطر  به اسالم است. شريعت مقرر نگرديده ايسوره چنين نمازي هيچ پاسخ: براي

 خويش از طرف است. پس را داده قرآن از هر كجاي قرائت و سهولت، اجازه آساني

 جايز نيست. كردن عمل آن خالف

 است؟  مسنون قرائتي فجر چه : در سنتهاي221پرسش

و در « الكافرون» سوره اول فجر در ركعت در سنتهاي اغلب پاسخ: پيامبر اكرم

 خواندند.را مي« اخالص» سوره دوم ركعت

 چيست؟« وتر»در نماز  مسنون ائتقر: 220پرسش

ب ِحَِٰٓ﴿ اول كعتدر ر كه است پاسخ: مسنون ب ِك ََٰٰٓٓم َٰٓس َٰٓٱَٰٓس  َٰٓٱَٰٓر 
َٰٓل    دوم و در ركعت ﴾١َٰٓۡع  

اي  ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
َُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ سوم و در ركعت  ﴾١َٰٓفُِرون َٰٓك  َٰٓل َٰٓٱَٰٓأ د ََٰٰٓٓلِلذ ح 

 
 بخواند.  ﴾١َٰٓأ

 و اِمامَت: جماعت بيان

 چيست؟« امامت»مقصد از : 224پرسش

پيشوا و  يعني است جماعت نماز، امام در كه پيشوا و رهبر، كسي يعني« امام»پاسخ: 

 كنند.مي و اتباع پيروي از ويمقتديها  كه است جماعت رهبر آن

 چيست؟« جماعت» مفهوم: 220پرسش

از  يكي كه ايگونه و نماز خواندن، به گِرد آمدن مكان در يك يعني« جماعت»پاسخ: 

 باشند.  هاقتدأ كنند وي به و بقيه آنها امام

 ا سنت؟و ي يا واجب است فرض جماعت: 222پرسش

 تأكيد بسيار شده در مورد آن اسالمي و در روايات است كدهمؤ سنت پاسخ: جماعت
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 است.

 فوايد بيشماري داراي اعتاند. جمدانسته واجب و بعضي را فرض از علما آن بعضي

 است.

 است؟ فوايدي چه رايدا جماعت نماز با: 222پرسش

 باشند: موارد زير مي جمله از آن است شماريفوايد بي داراي پاسخ: نماز جماعت

 است. ثواب و هفت بيست داراي نماز با جماعت -0

 كنند.و تجديد ديدار مي مالقات با هم بار مسلمانان روز پنج در شبانه -4

 آيد. وجود مي به وحدت و محبت مسلمانان در ميان بر اثر آن -0

 شود.مي حاصل عبادت به و عالقه اشتياق ديگران عبادت از مالحظه -2

 شود. نماز مي سوي به و متوجه مشغول آدمي قلب -2

 نيز قبول در جماعت، نماز ساير گناهكاران و نيك افراد صالح خاطر شركت به -3

 شود. مي

 كنند. مي اطالع كسب ندارند، از ديگران و اطالع هينماز آگا از مسايل كه كساني -7

 شوند. مي آگاه و مستضعفان مستمندان و حال از وضع -8

بر  شود. عالوهمي ظاهر و نمايان است مهم از عبادات نماز كه و شكوه عظمت -9

 وجود دارد.  نيز در جماعت ديگري موارد، فوايد فراوان اين

 نكنند؟  شركت در جماعت مجازند كه افرادي : چه223پرسش

كنند، كودكان، مي و سرپرستي پرستاري از بيماران كه پاسخ: زنان، بيماران، كساني

نيست،  الزامي در نماز جماعت آنان دارند، شركت عذر موجه كه و افراد ديگري نابينايان

 شود. مي ساقط آنان از عهده و جماعت

 در جماعت شركت مُجَو ز عدم عذرهايي شده، چه بيان غير از عذرهاي: 227پرسش

 شوند؟ مي

 شديد در شب، فرا رسيدن در مسير راه، تاريكي و لَجَن شديد، وجود گِل پاسخ: باران
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 و غايط، گرسنگي بول سفر، نياز شديد به ماشين، هواپيما و يا ديگر وسيله حركت وقت

 كالً رود، فكر و خيالش جماعت اگر به باشد كه آماده غذا هم كه ر صورتيشديد د

 شود. مي ساقط از آدمي حضور در جماعت غذا خواهد بود. در موارد ياد شده مشغول

 است؟ يا واجب كدهمؤ جماعت، سنت نمازهايي در چه: 228پرسش

و در « كِفايَه سُنَّتِ » و در نماز تراويح« ؤَكَّدَهمُ سُنَّتِ »نمازها  در تمام پاسخ: جماعت

 است.« مستحب» رمضان مبارك ماهنماز وتر 

 است؟ وجود چند نفر الزامي ماعتنماز با ج برگزاري براي حداقل: 229پرسش

 مقتدي صورت در اين امام. البته باشد و ديگري مقتدي است. يكي پاسخ: دو نفر كافي

 جلوتر از آنها بايستد.  دو نفر باشند، امام مقتدي كه بايستد و هنگامي امام راست تدر سم

 بايد ايستاد؟ چگونه در جماعت: 231پرسش

نباشد،  باقي خالي جاي در وسط كه بايستند بطوري خط. راست پاسخ: در يك

 است.  مكروه بزرگساالن ر صفد كودكان صفها بايستند. قرار دادن سر تمام پشت كودكان

 شود يا خير؟فاسد مي ها هممقتديفاسد شد، نماز  اگر نماز امام: 230پرسش

شود و بر فاسد مي فاسد شود، نماز مقتديها هم نماز امام كه پاسخ: آري، در صورتي

 را اداء كنند. نماز خويش كه تاس آنها الزم

 ست؟ا امامت مستحقو  شايسته كسي چه: 234پرسش

 داشته كامل و آگاهي نماز اطالع از مسايل باشد. يعني عالم كه كسي پاسخ: نخست

 باشد. درست هم باشد و اعمالش

از او باشد  افضل كه نماز كسي هنگام بود و به مسجد مُعَيَّن اگر امام: 230پرسش

 است؟ امامت مستحق يك د، كدامحاضر شو

 امام ديگر در واقع شخص گرچه، آن تر استمستحق است معين كه اسخ: اماميپ

 باشد. افضل

 است؟ نماز مكروه افرادي سر چه پشت: 232پرسش
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 كه ياد ندارد، فرد عامي چيزي كه ايبدعت، فاسق، برده سر مرتكب پاسخ: نماز پشت

 زاده، مكروه حرام و شخص كندنمي احتياط ويشخ در طهارت ياد ندارد، نابينا كه چيزي

 است.

فرد  زاده باشد، و حرام محتاط خويش باشد يا نابينا در طهارت اگر غالم، عالِم ولي

جايز  كراهت آنها بدون متديگر موجود نباشد، اما باشد و بهتر از آنها كسي و صالح نيك

 است.

 جايز نيست؟ نماز اصالً  كساني سر چه پشت: 232پرسش

نماز جايز نيست. نماز  سر ديوانه، بيهوش، كافر و مشرك، اصالً پاسخ: پشت

 چنين جايز نيست. هم هم سر زنان پشت و نماز مردان نابالغ سر كودك پشت بزرگساالن

، نيست صحيح سر عريان دارد، پشت لباس كه سر معذور و كسي نماز غير معذور پشت

نماز  كه كسي نيست. اقتداي صحيح هم كننده سر اشاره كننده، پشت و سجده نماز ركوع

 كه كسي خواند بهمي فرض يك كه خواند. و كسيمي نفل كه كسي خواند بهمي فرض

 خواند جايز نيست.مي ديگري فرض

 خير؟يا  جايز است سر نابالغ تپش نماز تراويح: 233پرسش

 باشد و هيچ رسيده سال پانزده به سنش كه كسي نيست. البته پاسخ: خير، صحيح

جايز  و نوافل در فرايض وي نشود اقتدا، به در او مشاهده بلوغ هاياز نشانه اينشانه

 را دارد. بالغ حكم وي چون تاس

 كند: نماز را فاسد مي آنچه

 شود؟ مي گفته چيزهايي چه به« نماز مُفسِداتِ »: 237پرسش

شود و از آنها نماز فاسد مي شود كه:مي گفته چيزهايي به« نماز مُفسِداتِ »پاسخ: 

 است. الزم آن برگرداندن

 كنند؟نماز را فاسد مي چيزهايي چه: 238پرسش

 پاسخ:
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د نماز را فاسد باش كه سهواً، در هر صورت و چه عمداً در نماز چه سخن -0

 كند.مي

 آوردن.  بر زبان آن مشابه يا لفظي دادن سالم كسي نماز به قصد سالم، داخل به -4

اهلل گفتن. يا  را با يرحمك زننده عطسه و يا جواب را گفتن دهنده سالم جواب -0

 گويد. « آمين»كند از نماز دعا مي خارج كه كسي در جواب

ا هلل و  » ناگوار و نا خوشيخبر  در مقابل -2 نا
يهِ  اِ ا اِل   و يا در مقابل گفتن« ُعون  اجِ ر   اِنِّ

 گفتن. « اهلل سبحان» خبر عجيب و در مقابل« احلمدهلل» و خوش خبر خوب

 كردن.« آه. أوه، أف» و اندوه يا رنج بر اثر بيماري -2

 دادن. ديگر را فتح خود، كسي مبغير از اما -3

 خواندن. قرائت و از آن قرآن به ردنك نگاه -7

 مورد در قرائت. جا و بي يب اشتباه -8

تصور كنند  بينندگان كه بطوري كارهايي نماز انجام داخل كثير يعني عمل انجام -9

 نيست. نماز گزاردن در حال شخص اين كه

 در هر حال. و نوشيدن خوردن -01

 رفتن.  راه دو صف اندازه به -00

 كردن.  منحرف را از قبله عذر سينه بدون -04

 نجس.  بر مكان سجده -00

 كردن.  درنگ ركن يك اندازه به عورت شدن برهنه در حين -02

 اينكه شود. مثلمي خواسته از آدميان عموماً كه خواستن نماز در دعا چيزي داخل -02

 و غيره.  بده اينقدر پول من بگويد: بار خدايا به

 و نمايان جاري آدمي بانبر ز حروف كه گريستن چنان بر اثر درد و معصيت -03

 شود.

 بلند. در نماز با صداي بالغ نخنديد -07
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 و غيره. بر امام بودن مقدم -08

 نماز:  مكروهات

 است؟ در نماز مكروه كارهايي ه: چ239پرسش

 پاسخ:

باشد يا  آويزان آن دو طرف كه ايگونه به بر سر گذاشتن دستمال يعني« سَدل» -0

 باشد. آستين دستها داخل اينكه انداختن، بدون پالتو و عبا بر دوش

 آلود نشدن. خاطر خاك كردن، به ها را جمعلباس -4

 كردن.  و بازي بودن مشغول خويش يا لباس با بدن -0

 خواب.  كار و يا لباس با لباس نماز خواندن -2

شود، نماز  قرائت نشود، اگر مانع از قرائت مانع كه گذاشتن چيزي دهان داخل -2

 شود.فاسد مي

 توجهي.و بي خاطر تنبلي دن، بهنماز خوان با سر برهنه -3

 باشد.  و غايط بول نياز شديد به كه در حالي نماز خواندن -7

 و بستن. كردن سر جمع را رويموها  -8

 محل كردن بار صاف باشد يك مشكل اگر سجده لبتهها را دور كردن، اسنگريزه -9

 ندارد.  اشكالي سجده

 ديگر.  در بعضي انگشتان بعضي يا قرار دادن انگشتان صدا درآوردن به -01

 گذاشتن. گاه ها را بر تهيدست -00

 اين به را خويش نگاه يا فقط سو گرداندن سو و آن اين را از قبله خويش رخ -04

 بردن. طرف و آن رفط

و زانوها را با  و شكم و نشستن كردن رانها را قايم يعني سگ صورت به نشستن -00

 گذاشتن. و دستها را بر زمين دنچسبان سينه

 گستردن.  بر زمين سجده هنگام مرد به هر دو بازو را براي -02



 یم االسالم بر اساس مذهب فقه حنفیتعل 036

 

 طرف به و رخش نماز گزار نشسته روبروي كه كسي سوي به نماز خواندن -02

 نمازگزار باشد.

 سر يا دست. با اشاره سالم وابج -03

 عذر چهار زانو نشستن. بدون -07

 نكردن. از آن، جلوگيري جلوگيري يا با وجود توان كردن خميازه عمداً  -08

 و عدم در حواس اختالل چشمها باعث اگر باز كردن چشمها در نماز البته بستن -09

 ندارد. چشمها اشكالي شود، بستننماز بدر  قلبي آرامش

 باشند كراهت از محراب بيرون وي اگر پاهاي در محراب، ولي امام تنها ايستادن -41

 ندارد.

 امبا ام اگر چند نفري مقتديها البته بلندتر از جاي در مكان امام تنها ايستادن -40

 نيست. بايستند مكروه همراه

 باشد. خالي جاي صف داخل كه يدر صورت تنها ايستادن -44

 جاندار باشد. تصوير حيوان ارايد كه با لباسي نماز خواندن -40

سر نماز گزار تصوير  يا باالي و چپ روبرو يا راست كه در محلي نمازگزاردن -42

 باشد. حيوان

 ها با انگشتان. ها، تسبيحها، سورهآيه شمردن -42

 خارج از آن راحتي دستها به كه پيچيدن چنان ايخود را در چادر يا پارچه -43

 نشوند. 

 در نماز. و پاها بطور ورزش دست دادن و تكان خستگي رفع -47

 كردن. از عمامه، سجده يا قسمتيو  بر گوشه -48

 دادن. انجام سنت خالف كارهاي -49

 نماز وتر: 

 يا سنت؟ است نماز وتر واجب: 271پرسش
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برابر است. اگر قضاء شد  فرض با نمازهاي وي و اهميت است جبپاسخ: نماز وتر وا

 آيد.شمار مي به بزرگي گناه آن عذر ترك شود و بدون بايد قضاء آورده

 است؟ نماز وتر چند ركعت: 270پرسش

 بلند شده تشهد بنشيند. سپس براي از دو ركعت است. پس ركعت پاسخ: نماز وتر سه

 بدهد.  تشهد، درود و دعا بخواند و سالم ديگر خوانده ركعت يك

 د؟دار فرقي نماز وتر با ساير نمازها چه: 274پرسش

 شود: زير خوانده شرح به« نُوتقُ دعاي»آن،  سوم پاسخ: در ركعت

 باز ببندد و دعاي و سوره، تكبير گويد، و دستها را بلند كرده فاتحه از خواندن پس

 رود. ركوع بخواند و به قنوت

 بلند بخواند يا بطور آهسته؟ دايرا با ص« قُنُوت عايِ دُ»: 270پرسش

 مقتدي. باشد و چه امام اند چهخو را بايد آهسته قنوت پاسخ: دعاي

 كار بكند؟ را بلد نبود چه« قنوت دعاي»: اگر 272پرسش

بذن ا َٰٓ﴿ :ديگر بخواند، مانند دعايي آن جاي پاسخ: به ن َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓء اتِن آَٰر  َ ََٰٰٓٓي الُّ ن  س  ِفََٰٰٓٓح  َِٰٓخر ةَِٰٓٓأۡلٱَٰٓو 
َٰٓ َ ن  س  اب ََٰٰٓٓو قِن آَٰح  ذ   .[410: ة]البقر ﴾نلذارَِٰٓٱَٰٓع 

 مقتدي رفت ركوع هب نرساند و امام پايان را به قنوت دعاي اگر مقتدي: 272پرسش

 چكار بكند؟

 برود. ركوع به كرده را ترك قنوت پاسخ: دعاي

  و نفل: سنت نمازهاي

 گويند؟« كدهمؤ سنت» نمازهايي چه به: 273پرسش

و دو  از نماز ظهر چهار ركعت ، و پيشنماز فجر دو ركعت از فرض پاسخ: پيش

در  نماز تراويح ركعت و عشأ. و بيست از نماز مغرب پس از آن، دو ركعت پس ركعت

 تند.هس« كدهمؤ سنت» رمضان اهم
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 « اند؟كدهغير مؤ سنت» نمازهايي چه: 277پرسش

نماز عشاء،  كدهمؤ هاياز سنت پس از نماز عصر، دو ركعت پيش پاسخ: چهار ركعت

 كدهمؤ از سنت پس ، و دو ركعتمغرب كدهمؤ سنت از دو ركعت پس ركعت شش

نماز  يا چهار ركعت جد. هشتالمس َتية الوضوء. دو ركعت َتية جمعه، دو ركعت

التسبيح،  ةنماز تهجد، صلو ركعت از نماز وتر، چهار يا هشت پس چاشت، دو ركعت

 هستند. « كدهغير مؤ سنت»اينها  نماز استخاره، نماز توبه، نماز حاجت، و غيره، تمام

 يا در مسجد؟  شوند بهتر است خوانده ها در خانهسنت: 278پرسش

مانند:  سنت جز چند نوع بهتر است، به در خانه ها و نوافلسنت تمام واندنپاسخ: خ

 شوند.  بايد در مسجد خوانده كه و غيره المسجد، نماز كسوف تراويح، تحية

 است؟ مكروه اوقاتي در چه افلنو خواندن: 279پرسش

از  نماز فجر و پس تسن بر دو ركعت عالوه صادق فجر صبح از طلوع پاسخ: پس

است.  مكروه نفل خواندن آفتاب از نماز عصر تا غروب آفتاب، پس تا طلوع نماز صبح

 كراهت تالوت، بدون و سجده فرضي، نماز جنازه قضاء نمازهاي وقت سه در اين البته

 جايز است. 

در  درست بر استوا يعني تابآف قرار گرفتن وقت و در عين آفتاب طلوع وقت در عين

اگر نماز  است. البته نماز مكروه هر نوع خواندن آفتاب غروب وقت ظهر و در عين وقت

 تواند بخواند. نيز در وقتمي آفتاب غروب بود در وقت روز را نخوانده عصر همان

 قضاء نمازهاي وقت سه در اين است. البته مكروه هم و سنت خطبه، نماز نفل خواندن

 جايز است. كراهت تالوت، بدون فرضي، نماز جنازه، سجده

 

 

 :نماز تراويح
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 يا نفل؟  است سنت نماز تراويح: 281پرسش

« كفايه سنت» با جماعت و اداي آن« كدهمؤ سنت» مرد و زن براي پاسخ: نماز تراويح

 تنها در منزل شود و كسي خوانده با جماعت تراويح محله اگر در يك است. يعني

گناهكار  زار نشود، همهبرگ جماعت شود. اگر اصالًبخواند گناهكار نمي تراويح خويش

 شوند.مي

 است؟ زماني چه نماز تراويح توق: 280پرسش

وتر  از دارد. پيش شود و تا فجر ادامهمي از نماز عشاء شروع پس تراويح پاسخ: وقت

بود و  مانده باقي تراويح چند ركعت اگر از كسي است. يعني تراويح وقت و بعد از آن

 دهمان باقي نماز وتر را خواند و سپس شده شريك وتر كرد، با امام خواندن به شروع امام

 را بخواند جايز است. تراويح

 است؟  چگونه آن خواندن و روش است چند ركعت« نماز تراويح: »284پرسش

 سالم با يك هر دو ركعت يعني است سنت سالم با ده ركعت بيست پاسخ: تراويح

 كند و بنشيند.  مكث مقداري« چهار ركعت» از هر ترويحه شود و پس خوانده

 بخواند؟ بنشيند يا چيزي خاموش بعد از هر چهار ركعت: 280پرسش

 كند يا تسبيح تالوت بنشيند يا بطور آهسته، قرآن خاموش كه پاسخ: مختار است

 بخواند.  نفل جداگانه صورت بخواند يا به

 دارد؟ حكمي چه در نماز تراويحمجيد  قرآن ختم: 282پرسش

و دوبار بهتر  است سنت در نماز تراويح رمضان ماه در تمام قرآن بار ختم پاسخ: يك

مقتديها در تنفر و  كه اجر است باعث بار زماني دو يا سه دارد. البته بار ثواب و سه است

 و تنبلي سستي هم قرآن بار ختم باشند، اگر در يك آن انزجار قرار نگيرند و عالقمند به

 نشود. توجه آن دهند به نشان از خويش

 چطور است؟ اندنخو نشسته صورت را به نماز تراويح: 282پرسش

 است. باشد و بنشيند مكروه را داشته ايستادن توان كه پاسخ: در صورتي
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 ركوع به امام كه شوند، هنگامينمي شريك با امام ركعت ها از اول: بعضي283پرسش

 چطور است؟ عمل شوند اينمي رود، شريكمي

 شد.  يكشر بايد با امام از اول است پاسخ: مكروه

شود،  شريك با جماعت نماز عشاء را تنها بخواند و در تراويح اگر كسي: 287پرسش

 يا خير؟  جايز است

 پاسخ: جايز است. 

 نمازها:  قضاي

 كنيد؟  را تعريف« اداء و قضاء»: 288پرسش

يا  ضفر انجام يعني« قضاء»آن. و  مقرره در وقت عبادت انجام يعني« اداء»پاسخ: 

 آن.  مقرره وقت از گذشتن پس واجب

 از وقت است. و اگر خارج« اداء»خواندن،  آن شده تعيين نماز ظهر را در وقت مثالً

 شود. مي« قضاء»شود.  خوانده

 است؟  واجب نمازهايي قضاء چه: 289پرسش

از  و بعضي باجواجب، و و از نمازهاي فرضي، فرض نمازهاي پاسخ: قضاء تمام

 است. سنتها سنت

 چگونه تأخير انداختن و به اداء نكردن آن را در وقت يا واجبي فرض: 291پرسش

 است؟

 و در وقت كردن را ترك ايكدهمؤ يا سنت يا واجب عذر، فرض و بدون پاسخ: عمداً 

اگر  دارد. البته گناه يخيل و واجب فرض ترك خصوص است. به اداء نكردن، گناه آن

 رفت، در اين خواب كرد يا به نماز را فراموش خواندن عمد، قضاء شد. مثالً  بدون

 نيست. گناهي صورت

 شوند؟  جا آورده به وقتي قضاء شدند، در چه و واجب : اگر نماز فرض290پرسش
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در  كه است، مگر در صورتي گناه بخواند. تأخير كردن ياد آمد فوراً به پاسخ: هر گاه

 بخواند. شود، سپس تمام همكرو صبر كند تا وقت آمد، آنگاه يادش به مكروه وقت

 شود؟ كرده نيت ماز قضاء چگونهن خواندن براي: 294پرسش

روز را قضاء  يا ظهر فالن : نماز صبحكند كه نيت قضاي نماز چنين پاسخ: براي

 شود.  تعيين نيست، بلكه نماز فجر و ظهر كافي نيت قطكنم. فمي

 روزها بيادش آن دقيق بود تاريخ قضاء شده بسياري نمازهاي اگر از كسي: 290پرسش

 بود در چنين تعداد روزها مشخص بود، البته نماز نخوانده اصالً دو ماه يكي نبود، مثالً 

 كند؟ نيت قضاي آنها چگونه رايب صورتي

: از كند كه نيت جا آورد چنين قضاء نماز فجر را به خواهد مثالًمي كه پاسخ: هنگامي

 همين به را هم نماز را و بقيه يا آخرين خوانمنماز را مي نماز قضاء شده، اولين تعداد سي

 بخواند.  روش

 يا در خانه؟  نماز در مسجد بهتر است : قضاي292پرسش

 بخواند بهتر است. ولي در خانه نماز قضاء شده از كسي تنهايي صورت پاسخ: اگر به

را  نماز قضاء شده نكند، كه يادآوري با ديگران ندارد. البته اگر در مسجد خواند اشكالي

و  هشمار آمد به منفي تبليغ نوعي قضاء شده، با ديگران نمازهاي يادآوري خواند، چونمي

 است.  مكروه

 است؟  سنت هاييسنت چه قضاي: 292پرسش

ها آنها را با فرض از زوال بود پيش قضاء شده نماز فجر با فرض پاسخ: اگر سنتهاي

 شده ها تركسنت ها را بخواند، و اگر فقطفرض بخواند فقط بخواند و اگر بعد از زوال

 شمرده را بخواند، نفلو اگر آنها  بعد از آن و نه آفتاب عاز طلو پيش بودند قضاء نكند، نه

 شوند.مي

بخواند يا  بود، بعداً  ندهرا نخوا سنت از نماز ظهر، چهار ركعت اگر پيش: 293پرسش

 خير؟
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بعد از آن،  و خواه سنت از دو ركعت پيش بخواند، خواه از نماز فرض پاسخ: پس

 شود بهتر است. خوانده عد از آناگر ب البته

  مُدرِك، مَسبُوق، الَحِق:

 شود؟ مي گفته كسي چه به« مُدرِك»: 297پرسش

« مدرك»را  آن است هبود در نماز شريك تا آخر با امام از اول كه پاسخ: كسي

 گويند.مي

 شود؟ مي گفته كسي چه به« مَسبُوق»: 298پرسش

سبُوق»پاسخ:   است.  را نيافته يا چند ركعت نماز يك از اول گويند كه:مي يكس به« م 

 شود؟مي گفته كسي چه به« ل ِحق»: 299پرسش

 و در وسط بوده شريك نماز با امام در اول شود كه:مي گفته كسي به« لحق»پاسخ: 

 باشد و در قعده همراه امام با از اول : يكياينكه مثل نداشته شركت يا چند ركعت در يك

 باشد. را خوانده دو ركعت يكي امام شود كه طوالني تا حدي رود و خوابش خواب

 بخواند؟ وقتي و در چه است، چگونه مانده از مسبوق كه ركعاتي: 211پرسش

 ركعات ند شدهبل دهد، مسبوق سالم امام باشد و چون همراه پاسخ: تا آخر نماز با امام

 اگر يك است. مثالً  كرده نماز شروع گويا از اول بخواند كه را طوري خويش گذشته

 فاتحه اهلل خوانده، سوره شود نخست، ثنأ، أعوذ با و بسمبلند مي بود، وقتي مانده ركعت

برساند. و اگر دو  پايان را به ركعت معمول، آن بخواند و بر حسب ايسوره همراه را به

خوانده،  بود، نخست، ثنا و تعوذ و تسميه از ظهر يا عصر يا عشاء يا فجر مانده ركعت

را بخواند. و دو  و سوره فاتحه هم دوم بخواند و در ركعت ايرا با سوره فاتحه آنگاه

 برساند.  پايان به معمول را طبق ركعت
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خوانده،  ايسوره اول، فاتحه در ركعت بخواند كه نينبود، چ مانده ركعت اگر سه

 فقط سوم بخواند. در ركعت ايو سوره هم، فاتحه دوم تشهد بنشيند و در ركعت براي

 برساند. پايان نماز را به ندهخوا فاتحه

تشهد  بخواند و براي و سوره را با فاتحه ركعت بود يك مانده از مغرب اگر دو ركعت

 بخواند. و سوره فاتحه هم دوم بنشيند و در ركعت

 سهو رفت هسجد به بلند شد و امام امام سالم محض به اگر مسبوق: 210پرسش

 كار كند؟ چه مسبوق

 سهو كند. شود و سجده شريك مامپاسخ: بر گردد و با ا

 چيست؟ اد، حكمشد سالم با امام فراموشي به اگر مسبوق: 214پرسش

 چيزي مسبوق دهد بر ذمه سالم با امام همزمان و يا درست از امام پاسخ: اگر پيش

شود مي سهو الزم سجده دهد بر مسبوق امام، سالم از سالم اگر پس شود، ولينمي الزم

 كند. سجده نماز خويش در پايانو 

 بخواند؟  وقتي و در چه را چگونه خويش نمازهاي مانده باقي الحق: 210 پرسش

 كه از خوابيدن، هنگامي است، مثالً مانده باقي عذري بنا به از الحق كه پاسخ: نمازي

جا  به با امام نماز را همراه بقيه شده همراه با امام را بخواند، سپس آن بيدار شود نخست

سر  پشت ، چونآيدنمي الزم سهو بر وي فت، سجدهر اگر سهوي وقت آورد و در اين

 قرار دارد. امام

 سهو:  سجده

 چيست؟« سَهو سَجدَه»: 212پرسش

 يا زيادتي در نماز كمي گاهي است. بر اثر فراموشي فراموشي معناي به« سَهو»پاسخ: 

اخير نماز دو  در قعدهنقص،  آن جبران شود. برايمي در نتيجه، نماز ناقص شود كهمي

 نامند.سهو مي را سجده آن شود كهمي سجده

 شود؟ اداء مي چگونه« سهو سجده»: 212پرسش
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 داده، تكبير گويد و به سالم طرف يك اخير به تشهد در قعده از خواندن پاسخ: پس

تشهد و درود و دعا  بنشيند. دوباره برداشته سر را از سجده رود باز تكبير گفته سجده

 دهد. سالم هر دو طرف به اندهخو

درود و دعا بخواند چطور  اتاَلتحي سهو بعد از دنبال از سجده اگر پيش: 212پرسش

 است؟

 ندارد. اگر نخواند اشكالي اند وليرا پسنديده از علما همين پاسخ: بعضي

 نمازها؟ شود يا در تماممي الزم فرضي سهو در نمازهاي : سجده213پرسش

 است.  نمازها يكي سهو در تمام سجده پاسخ: حكم

 است؟  سهو كرد چگونه نداد و سجده سالم طرف يك اگر به: 217پرسش

 است. تنزيهي پاسخ: مكروه

 كرد چطور است؟ سجده داد آنگاه سالم هر دو طرف اگر به: 218پرسش

 طرف يك به كه است همين صحيح قول جايز است. ولي روايت يك پاسخ: بر حسب

 نماز را اعاده نكند، بلكهسهو  داد سجده سالم هر دو طرف كند. اگر به سجده داده سالم

 كند.

 شود؟مي واجب چيزهايي و از چهسه سجده: 219پرسش

 پاسخ: 

 واجب.  از ترك -0

  از تأخير واجب -4

  از تأخير فرض -0

 ديگر.  بر فرض فرض ديماز تق -2

 كرد.  دوبار ركوع ركعت در يك از تكرار فرض. مثالً -2

 شود.مي واجب سجده هم واجب كيفيت از تبديل -3

 چيست؟  داد حكمش انجام را عمداً موارد ياد شده اگر كسي: 201پرسش
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 است. نماز واجب اعاده ود بلكهشنمي سهو الزم پاسخ: سجده

 سهو الزم سجده از هر يك آمد كه نماز چند مورد پيش اگر در يك: 200پرسش

 كند؟ شد چند سجدهمي

 است. كافي بار دو سجده ارد يكمو تمام پاسخ: براي

 شود؟مي سهو الزم سجده قرائت در تغييراتي نوع از چه: 204پرسش

 پاسخ:

 يا تمام و در يك فرض از نمازهاي اول در دو ركعت فاتحه سوره شدن فراموش -0

 و واجب. نفل، سنت ركعات

 ياد شده. در ركعات بيشتر فاتحهدوبار با  خواندن -4

 خواندن.  ايديگر سوره فاتحه از سوره پيش -0

 هم فرض و چهارم سوم بر ركعت نمازها عالوه در ركعات سوره شدن فراموش -2

 كند. مي سهو را واجب سجده

 سهو الزم سجده شد، ترك اركان تعديل فراموشي به كه در صورتي: 200پرسش

 شود يا خير؟مي

 شود.مي پاسخ: آري، الزم

 چيست؟ شد حكمش فراموش اول اگر قعده: 202پرسش

 نشستن به كه بلند شد، تا زماني بعد از دو ركعت فراموشي به كه پاسخ: در صورتي

نزديكتر بود،  بلند شدن سهو نكند، و اگر بلند شد يا به باشد بنشيند و سجدهنزديكتر 

 سهو كند. كند و در آخر سجده ركرا ت قعده

 شود؟مي الزم چيزهايي و از چهسه بر موارد ياد شده، سجده عالوه: 202پرسش

 پاسخ:

 . از تكرار ركوع -0

 . كردن بار سجده سه -4
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 يا آخر.  اول در قعده اَلتَّحيات از ترك -0

، «مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلي اَللهُمَّ »حد درود خواندن:  در اين اولي از تشهد در قعده پس -2
 . نشستن مقدار، خاموش همين قدر خواندن يا به

  امام. خواندن آهسته جهري در نمازهاي -2

 . امام جهر خواندن يسر در نمازهاي -3

 گيرد.  انجام فراموشي اينها به همه اينكه شرط به -7

 كار كند؟  چه سهو رفت به سر امام پشت اگر مقتدي: 203پرسش

 شود؟ نمي الزم چيزي از سهو خودش پاسخ: بر مقتدي

 كار كند؟ چه سهو رفت به نماز خويش مانده در باقي اگر مسبوق: 207پرسش

 هو كند. س سجده نماز خويش پاسخ: در پايان

 : تالوت سجده

 چيست؟« تالوت سجده: »208پرسش

آنها يا  از خواندن هستند كه هاييمجيد آيه خواندن، در قرآن يعني پاسخ: تالوت

« تالوت سجده»را  جدهس شود. اينمي واجب سجده از ديگران، بر آدمي شنيدن

 گويند.مي

 شود؟مي الزم آنها سجده شنيدنيا  از خواندن چند جا هستند كه: 209پرسش

نيز « سجده چهارده»را آنها  هستند كه مقام مجيد چهارده قرآن پاسخ: در تمام

 گويند.مي

 كند؟ سجده كرد كجا و چگونه وترا تال سجده از نماز آيه اگر خارج: 241پرسش

 كند و اگر در آن سجده وراًكرد، ف را تالوت آيه هرگاه كه است همين پاسخ: افضل

 در بيرون سجده است. و روش تأخير زياد مكروه ندارد. ولي نكرد، اشكالي سجده موقع

 سر را از سجده كند، و باز تكبير گفته تكبير گويد و سجده ايستاده كه است از نماز چنين
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و باز سر را از  رفت سجده به حال بود و در همان اگر نشسته بلند كند و بايستد. ولي

 ندارد. اشكالي بلند كرد و نشست سجده

 وجود دارد؟ شرايطي چه تالوت سجده براي: 240پرسش

وجود دارد.  هم تالوت سجده نماز وجود دارد، براي براي كه شرايطي پاسخ: همان

 كردن. تالوت سجده يتن كردن، قبله سوي به لباس، مكان، رخ بودن پاك يعني

 شود؟فاسد مي چيزهايي از چه تتالو سجده: 244پرسش

 كند.فاسد مي را هم تالوت جدهكند سنماز را فاسد مي كه پاسخ: آنچه

 الزم كرد چند سجده وتتال از آن را دو بار يا بيش سجده آيه اگر يك: 240پرسش

 شود؟مي

 سجده ا شنيد، يكخواند ي و دوبار يا بيشتر از آن جلسه ر يكرا د آيه پاسخ: اگر يك

 شود.مي الزم

كرد  قرائت دو جلسهرا در  آيه يا يك سجده دو آيه جلسه اگر در يك: 242پرسش

 چيست؟ حكمش

 كرد به قرائت را در چند جلسه آيه خواند يا يك هر چند آيه جلسه پاسخ: در يك

 شود.مي واجب تالوت د، سجدهداتع همان

 را ترك تالوت سجده هايمجيد آيه قرآن تالوت در حين اگر شخصي: 242پرسش

 است؟ كند چگونه

 كند. و نبايد چنين است مكروه پاسخ:

در آنجا  هم افراد ديگري كه است تالوت مشغول در جايي : اگر شخصي243پرسش

ا ر سجده آيه حاضران خاطر نشنيدن شنوند، حاال اگر بهرا مي حضور دارند و صدايش

 چيست؟ كند حكمش تالوت آهسته

 بخواند. آهسته كه است ر همينبهت بلكه پاسخ: جايز است

 نماز بيمار: 
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 جايز است؟ نماز خواندن طور نشسته به حالي بيمار در چه براي: 247پرسش

 بايستد ولي است را ندارد يا ممكن ايستادن و توان ار قدرتبيم كه پاسخ: هنگامي

سر و  باشد يا خطر چرخش وجود داشته شود. يا خطر ازدياد بيماريمي ناراحت شديداً 

 را ندارد، در تمام و سجده ركوع توان هست، ولي ايستادن وجود داشت، يا توان افتادن

كند  و سجده تواند ركوعاگر مي شيند و نماز بخواند. حالبن كه صورتها جايز است اين

 كردن و خم آوردن پايين صورت به كند، اشاره اشاره و سجده ركوع براي فبها! و گرنه

 كند. خم را بيشتر از ركوع سرشسجده،  براي سر باشد. البته

 لحظه ايستد و يكمي لحظه يك بايستد بلكه تواند كامالً نمي اگر شخصي: 248پرسش

 نماز بخواند؟ نشيند، چگونهمي

 است. الزم برايش يستد ايستادنتواند بامي كه پاسخ: تا حدي

 چيست؟  نماز بخواند، حكمش هم نشسته صورت اگر بيمار نتواند به: 249پرسش

دراز  : كامالًكه است صورت بدين اشنماز بخواند. طريقه طور دراز كشيده پاسخ: به

 زانوها را بلند نگه پاها را دراز نكند بلكه قرار دهد. البته قبله طرف بكشد و پاها را به

و  ركوع بلند قرار گيرد و براي سرش قرار دهد تا مقداري ايتكيه دارد و در زير سرش

تواند بنشيند. نمي كه كسي رايب است روش بهترين كند اين اشاره كرده سر را خم سجده

 راست قرار دهد و بر پهلوي شمال طرف را به سرش كه جايز است هم صورت اين البته

نماز  بخوابد و با اشاره چپ بر پهلوي قرار داده جنوب طرف را به بخوابد يا سرش

 است.بهتر  نخست دو روش، روش بخواند. از اين

كار  نبود چه ممكن سر همبا  اشاره شديد بود كه در حدي گر بيماريا: 201پرسش

 بكند؟

 از يك اگر بيش تأخير اندازد آنگاه نبود نماز را به ممكن اشاره پاسخ: اگر با سر هم

شود. و مي ساقط وي از ذمه گذشته نمازهاي قضاي داشت ادامه حالت روز همين شبانه
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 با سر برايش اشاره و توان داشت ادامه حالت اين روز يا كمتر از آن شبانه اگر تا يك

 شود.مي الزم وي هستند بر ذمه نماز يا كمتر از آن پنج نمازها كه آن ميسر شد قضاي

 :نماز مسافر

 شود؟ مي گفته كسي چه به« مسافر»: 200پرسش

روز  شبانه سه مسافت اندازه قصد سفر به كه است« مسافر» كسي پاسخ: از نظر شرعي

 راه روز را يكسره شبانه سه تمام كه نيست روز اين شبانه سه از مسافت را بكند. هدف

 باشد، معتبر است.  طور ميانه هو ب با استراحت همراه كه رفتن راه برود، بلكه

روز  شبانه سه و مقدار مسافت چيست ور ميانهط به رفتن از راه هدف: 204پرسش

 چند كيلومتر است؟

 ميل و هشت مقدار چهل يعني است، پياده روي ميانه، راه رفتن از راه پاسخ: غرض

 باشد.كيلومتر( مي 78برابر با ) كه شرعي

سفر  طار و غيرهيا ق با شتر يا ماشين ياد شده مسافت اندازه به اگر كسي: 200پرسش

 چيست؟  كند، حكمش

 مقصد برسد. به كوتاهي در مدت ولو اينكه پاسخ: مسافر است

 در نمازها دارد؟  فرقي چه مسافر با مقيم: 202پرسش

خواند و مي چهار ركعت، دو ركعت جاي پاسخ: مسافر نماز ظهر، عصر و عشاء را به

 خواند.مي معمول و وتر را طبق نماز فجر، مغرب

 گويند؟ مي بخواند، چه را دو ركعت چهار ركعت كه عمل اين به: 202پرسش

 گويند. مي« قَصر»را  آن فقه پاسخ: در اصطالح

 كند؟ نمازها را آغاز مي« قصر» زماني مسافر از چه: 203پرسش

 شود.  خويش، خارج و آبادي محله از محدوده كه پاسخ: هنگامي

 كند؟ مي« قصر»نمازها را  مدتي : مسافر تا چه207رسشپ
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 پانزده مدت به شدن قصد مقيم ايدر سفر باشد و در شهر يا محله كه پاسخ: تا وقتي

 بخواند.  كرد نمازها را كامل اياراده باشد. و اگر چنين روز را نكرده

 مدت را كرد و در اين اييدر ج چهار روز ماندن قصد سه اگر شخصي: 208پرسش

ماند  باقي روز تا پانزده طريق همين چهار روز ديگر و به نشدند، باز سه تمام كارهايش

 نماز بخواند؟ چگونه

و نمازها را قصر  مسافر استبار نكند،  روز را در يك قصد پانزده كه پاسخ: تا مدتي

 كند.

 دارد؟ حكمي خواند، چه را كامل ياگر مسافر نماز چهار ركعت: 209پرسش

 سهو بر وي نماز، سجده در پايان تشهد نشست براي اول پاسخ: اگر بعد از دو ركعت

شود، كند، گناهكار مي چنين قصداً  كه و در صورتي است صحيح شود و نمازشمي الزم

اداء  وي نشست، نماز فرضن اگر بعد از دو ركعت نيست. ولي نباشد، گناهي اگر قصداً

 بخواند.  را دوباره شوند، نماز فرضمي حساب نفل برايش هر چهار ركعت نشده

 است؟ بخواند چگونه نماز مقيم سر اگر مسافر پشت: 221پرسش

 الزم خواندن و بر مسافر چهار ركعت است صحيح سر مقيم پاسخ: اقتداء مسافر پشت

 شود. مي

 نماز بخواند؟ چگونه قيم، مقتديم مسافر باشد و مقتدي اگر امام: 220پرسش

مسافر هستم،  من»كند،  دهد و اعالم سالم را خوانده خويش دو ركعت پاسخ: امام

 و سوره فاتحه ديگر را بدون دو ركعت مقتديها بلند شده« كنيد! را تكميل شما نمازتان

 شود.نمي سهو الزم آمد، سجده عمل ها بهاز آن بخوانند و اگر سهوي

 يا خير؟  است. جايز است حركت در حال كه يا قطاري نماز در ماشين: 224پرسش

باشد بايستد و نماز بخواند و اگر  ممكن برايش پاسخ: آري! جايز است. اگر ايستادن

باشد، اگر  قبله طرف و بايد بهر در هر حال نبود بنشيند و نماز بخواند ولي ممكن ايستادن
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 توجهم قبله سوي شود و نتواند به منحرف نماز از قبله نباشد يا در ميان قبله طرف رو به

 شود.نمي صحيح شود نمازش

 : نماز جمعه

 و يا سنت؟ يا واجب است فرض هنماز جمع: 220پرسش

از نماز ظهر بيشتر است. در روز  و اهميتش است. فرضيت فرض پاسخ: نماز جمعه

 شود. برگزار مي آن، نماز جمعه جاي شود بهنمي نماز ظهر خوانده جمعه

 است؟  فرض بر هر مسلمان آيا نماز جمعه: 222پرسش

است.  باشند فرض و سالم آزاد، بالغ، باهوش، مقيم كه بر مرداني پاسخ: نماز جمعه

و  ها، بيماران، نابينايان، معلوالن، ساير معذورين، مسافرانديوانه بر كودكان، غالمان، پس

 نيست. فرض زنان، نماز جمعه

 كنند، نماز آنها صحيح شركت در نماز جمعه و زنان اگر مسافر يا بيماران: 222پرسش

 يا خير؟  است

 گردد.مي ساقط آنان شود و نماز ظهر از عهدهمي پاسخ: آري، صحيح

 وجود دارد؟  شرايطي چه نماز جمعه صحت براي: 223رسشپ

 وجود دارد: قرار ذيل به متعددي شرايط نماز جمعه صحت پاسخ: براي

باشد. نيز در  بزرگ شود بايد شهر يا روستايمي خوانده نماز جمعه كه جايي -0

نماز  و غيره ماشين، قبرستان هباشد مانند فرودگاه، ايستگا با شهر مرتبط شهر كه اطراف

 جايز است.  جمعه

 جايز نيست.  كوچك هايدر روستاها و آبادي

 نماز ظهر باشد.  وقت -4

 شود.  خوانده از نماز خطبه پيش -0

 وجود جماعت.  -2
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 شركت راحتي بتواند به هر كس باشد. يعني عَام إذنِ در نماز جمعه شركت براي -2

 جايز خواهد بود.  باشد، نماز جمعه وجود داشته شرايط پنج اين كه در صورتيكند. 

 است؟ چگونه خواندن خطبه سنونم روش: 227پرسش

 به اذان گويد. چون اذان ذنمؤ وي بر منبر بنشيند و روبروي از نماز، امام پاسخ: پيش

 خوانده اول خطبه از اينكه بخواند پس ه، خطبهشد متوجه مردم سوي به رسد، امام پايان

 تمام دوم خطبه را بخواند وقتي دوم بنشيند. باز برخيزد و خطبه كرده درنگ شود، اندكي

 كند. نماز را شروع گويد و امامتكبير  ذنشد از منبر فرود آيد و مؤ

 شود؟ گفته جايي در چه خطبه اذان: 228پرسش

و يا  فدو ص يكي فاصله در كنار منبر باشد يا به شود خواه گفته امام روبروي پاسخ:

 ها.صف از محدوده بيرون

 اردو يا خواندن زبان يا به فارسي به مثالً غير عربي به خواندن خطبه: 229پرسش

 ست؟ا چگونه اشعار اردو در خطبه

اداء  خطبه فرض است، البته ديگر مكروه هر زبان به خطبه عربي جز زبان پاسخ: به

 شود.مي كاسته آن از ثواب ليشود ومي

 جايز نيستند؟ كارهايي چه خطبه خواندن در حين: 221پرسش

 پاسخ: 

 گفتن.  سخن -0

 خواندن.  يا سنت نماز نفل -4

 غذا خوردن.  -0

 نوشيدن.  آب -2

 را گفتن.  كسي پاسخ -2

 يره. و غ قرآن تالوت -3
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 شود، مكروه ايجاد كند و مانع خطبه، خلل به دادن در گوش كه هر امري خالصه

موارد ذكر  امتم خطبه كند تا پايانمي حركت خواندن خطبه براي امام كه است، و از وقتي

 است. شده، نادرست

 چيست؟  است طشر نماز جمعه براي شد، جماعت گفته منظور از اينكه: 220پرسش

است.  نفر ديگر ضروري بر امام، وجود سه نماز جمعه، عالوه برپا كردن پاسخ: براي

 نخواهد شد. ر نباشند، نماز صحيحنف سه اگر آن كه

 چيست؟« عام إِذن»از  هدف: 224پرسش

ند ك شركت بخواهد در نماز جمعه : هر كسكه است اين« عام إذن»پاسخ: مراد از 

كنند و  بتوانند شركت افراد خاص كه محلي باشد. در چنين وجود نداشته مانعي برايش

 نيست. صحيح نباشد نماز جمعه ممرد عامه براي شركت اجازه

 شود؟مي خوانده چند ركعت نماز جمعه: 220پرسش

را  وي اخيره عدهدر ق باشد و چه شريك با امام از اول چه است پاسخ: دو ركعت

 بخواند. دريابد، دو ركعت

 : نماز عيدين

 هستند؟  يا مستحب سنت كارهايي : در روز عيد چه222پرسش

 پاسخ:

 زدن.  و مسواك كردن غسل -0

 پوشيدن.  لباس بهترين -4

 زدن.  خوشبويي -0

 خوردن.  نماز در عيد فطر خرما يا ديگر چيز شيريني به از رفتن پيش -2

 مصلي.  سوي به و رفتن فطر را اداء كردن هصدق -2

 خوردن.  خويش قرباني و از گوشت آمدن خانه به بعد از عيد اضحي -3

 نماز عيد در مصلي.  خواندن -7
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 ديگر.  از مسيري مسير و برگشتن از يك مصلي به رفتن -8

 رفتن.  پياده -9

 بعد از و در عيدگاه در مصلي و چه در خانه چه نفل از نماز عيد نخواندن پيش  -01

 ديگر نخواندن. نماز عيد، نمازي

 است؟ چگونه عيد، در مسير راه به رفتن هنگام به تكبير گفتن: 222پرسش

بلند تكبير  يبا صدا در عيد اضحي ندارد ولي تكبير گويد، اشكالي پاسخ: اگر آهسته

 است. گفتن، مستحب

 يا سنت؟ است بنماز عيد واج: 223پرسش

است، نماز عيد  فرض نماز جمعه كه و بر هر كس است پاسخ: نماز هر دو عيد واجب

 نماز عيد هم بودند براي الزم نماز جمعه براي كه شرايطي باشد. و همانمي فرض هم

 د، بلكهشونمي از نماز خوانده و پيش نيست فرض در عيدين خطبه هستند. البته الزم

 است. بعد از نماز سنت آن اندنخو

 شود؟مي خوانده و چگونه است چند ركعت نماز عيدين: 227پرسش

 شود:مي خوانده زير شرح و به است پاسخ: نماز هر دو عيد دو ركعت

 نيست. و تكبير الزم اذان يديننماز ع براي -0

 را با شش عيد فطر يا عيد اضحي نماز واجب كند كه نيت نماز چنين از خواندن پيش

ها را ببندد و تكبير گفته، دست كنم. آنگاهامام، اداء مي سر اين تكبير زايد پشت

ان  » تكبير گويد و دستها را رها  ها را بلند كردهدست را بخواند. سپس «اللُهما    ك  ُسبح 

 كند.

 ها را رها كند.د و دستتكبير بگويبار دوم، دستها را بلند كرده، 

 دستها را ببندد.  بار سوم، نيز دستها را تا گوشها بلند كرده، تكبير گويد و سپس

 كند.  ديگر خوانده، ركوع ايسوره همراه را به فاتحه امام، تعوذ، تسميه، سوره آنگاه
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 فارغ قرائتاز  بخواند و چون قرائت بلند شود، نخست دوم ركعت براي كه هنگامي

نيز  و سوم تكبير گويد و دستها را رها سازد، بار دوم شود، دستها را تا گوشها بلند كرده

 پايان معمول، نماز را به رود و بر حسب ركوع به تكبير گفته كند، بار چهارم چنين

 برساند. 

 خطبه نند و بهبنشي خاموش مردم بخواند و همه بلند شود و خطبه در خاتمه، امام

 دهند.  گوش

 است.  سنت هر دو نشستن وجود دارد و در ميان نيز، دو خطبه در عيدين

 هستند؟  عيد اضحي مخصوص احكامي چه: 228پرسش

 پاسخ: 

 بلند، تكبير گفتن.  با صداي عيدگاه به رفتن در حين -0

 نخوردن.  از نماز، چيزي پيش -4

 ن. را گفت تشريق تكبيرات -0

 دهيد؟  را توضيح« تَشرِيق تكبيرات»: 229پرسش

 اصطالحاً  آن به شود كهمي فرضي، تكبير گفته از نمازهاي تشريق، پس پاسخ: در ايام

 گويند. « تشريق تكبيرات»

 شود؟ مي گفته تشريق روزهايي، روزهاي چه به: 231پرسش

 روز هستند. سه تشريق سخ: ايامپا

 .احلجة ذي م، دوازدهم، سيزدهميازده

 دارد؟ ادامه شود و تا كياز ميآغ مدتي از چه« تكبير تشريق»: 230پرسش

شود و تا نماز عصر روز مي شروع الحجة ذي پاسخ: بعد از نماز فجر روز عرفه، نهم

 د گفتهبلن با صداي است. تكبير تشريق واجب گفتن تكبير تشريق الحجه ذي سيزدهم

 بگويند.  كرد، مقتديها حتماً فراموش گويند. اگر امام آهسته زنان شود. البتهمي

 شود؟ مي خوانده چگونه« تكبير تشريق: »234پرسش
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ُ»شود: مي خوانده اينگونه« تكبير تشريق»پاسخ:  ،َُوالل  ُإَِّلاُالل  ،ََُّلُإَِلَ ْكََب 
َ
ُأ ،ُالل  ْكََب 

َ
ُأ الل 

ْكََبُ 
َ
ُلِلُِأ َُواحْلَْمد  ْكََب 

َ
ُأ  است.  واجب آن بار خواندن يك فرضي بعد از نمازهاي .«،ُالل 

 :نماز جنازه

 واجب؟يا  است فرض نماز ميت: 230پرسش

 ديگران را بخوانند، از عهده دو نفر آن است. اگر يكي كفايه فرض پاسخ: نماز ميت

 شوند.گناهكار مي ا نخواند، همهر آن شود و اگر كسيمي ساقط

 است؟ شرايطي چه داراي جنازه : نماز232پرسش

 است: ذيل شرايط داراي جنازه پاسخ: نماز

 ميت.  بودن مسلمان -0

 ميت.  بودن پاك -4

 وي.  كفن بودن پاك -0

 وي.  عورت بودن پوشيده -2

 نمازگزار.  در مقابل ميت قرار داشتن -2

 است؟  چگونه اداي نماز جنازه كامل روش: 232پرسش

يا در  صف زياد بود در پنج مردم برابر بايستند، اگر جمعيت بسته صف پاسخ: نخست

را بكنند. هر  نماز جنازه نماز شدند، نيت آماده مردم كه بايستد، هنگامي صف دو يا هفت

 خوانممي امام سر اين را پشت ميت اين خدا نماز جنازه براي كند كه نيت چنين يك

را تا گوشها باال  تكبير گويند. و هر دو دست ها آهستهبلند و مقتدي با صداي امام آنگاه

ايل»ثنأ بخوانند و بعد از  قرار دهند و آهسته زير ناف برده ع  لا  ت  ، ج  ك  د  ن اؤُ  ج  بخوانند.  «ك  ث 

 در كه درودي دستها بگويند و درود بخوانند. همان بردنباال  را بدون تكبير دوم سپس

 شود.مي آخر نماز خوانده قعده

و مقتديها  با امام ايبالغه يا زن مرد بالغ بگويند، و اگر ميت را آهسته باز تكبير سوم
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ُوََشا»بخوانند:  دعا را آهسته اين َُوَميرتِنَا، ُحِلَيرنَا ُاْغِفْر ما نَا،ُاللاه  َُوَكِبرْيِ نَا ُوََصِغرْيِ ُوَََغئِِبنَا ِهِدنَا،
َُفتَُ ُِمناا يْتَه  ُتََوفا َُوَمْن ُاإْلِْساَلِم، ُیلَعَ ْحِيِه

َ
ُفَأ ُِمناا ْحيَيْتَه 

َ
ُأ َُمْن ما ُاللاه  ْنثَانَا.

 
َُوأ ُوََذَكِرنَا ُیلَعَ َوفاه 

رَحم
َ
ُأ ُيَا ُبِرَْْحَِتَك دعا را  باشد اين غير بالغي كودك . و اگر ميت0«ُالَراِْحِْيَُاإِْلْيَماِن،

ا»بخوانند.  ع  َشفا اُم  ُنَلَاَُشافِع  ا،َُواْجَعلْه  اُوَذ ْخر  ْجر 
َ
ُنَلَاُأ اُ،َُواْجَعلْه  ُنَلَاُفََرط  ُاْجَعلْه  ما  . 4«اللاه 

 كه تفاوت با اين شود. البته دعا خوانده همين هم باشد بر وي ايو اگر دختر غير بالغه

و  شافعاً » جاي و به« اجعلها» نثضمير مؤ« اجعله»ضمير مذكور  جاي جا به سه در هر

طور  ها بهبلند و مقتدي با صداي امام شود. سپسمي گفته« شافعة ومشفعة»، «مشفعاً 

 سمت به و سپس راست سمت به بلند نخست با صداي امام را گفته تكبير چهارم آهسته

 دهند. سالم آهسته مقتديها هم دهد و سالم چپ

 كار كنند؟  شوند چه فارغ از نماز جنازه از اينكه پس: 233پرسش

ببرند و  قبرستان طرف به كرده را حمل شوند ميت از نماز فارغ اينكه محض پاسخ: به

 اخروي منزلگاه و خويش باشند و در فكر اعمال ساكت قبرستان به ميت بردن در حين

 به كه كنند. هنگامي مغفرت دعاي و خودشان ميت براي خويش باشند و در قلب خويش

 بسپارند. خاك را به ميت اصلهرسيدند بالف قبرستان

  اسالم: مهم از فرايض يكي روزه

 شود؟مي گفته چيزي چه به زهرو: 237پرسش

و  با نيت فجر صادق از طلوع همخوابي و ترك نوشيدن غذا و خوردن پاسخ: ترك

 و به« و صيام صوم» روزه گويند. بهمي« روزه» شرع را در اصطالح آفتاب تا غروب اراده

                                           
مورد آمرزش قرار دهد، يا اهلل! الهى! زنده و مرده، حاضر و غايب، كوچك و بزرگ، مرد و زن ما را » ترجمه: -0

اش نگاه دار، و هركسى را ميرانى بر ايمان بميران. بار ارى بر اسالم زندهدهركسى را از ميان ما زنده نگه مي

 .«الها
اي بار الها! او را براي ما توشهء آخرت بگردان توشه اي از پيش فرستاده شده، و او را براي ما اجر و ذخيره » -4

 .«را براي ما شفيع و مقبول الشفاعه گردان گردان، و او
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 گويند. مي« اِفطار» از روزه پس خوردن

 است؟  بر چند قسم روزه: 238پرسش

 است:  قسم بر هشت پاسخ: روزه

 ن. معي فرض -0

 غير معين.  فرض -4

 معين.  واجب -0

  غير معين. واجب -2

 سنت.  -2

 نفل.  -3

 مكروه.  -7

 حرام.  -8

 شود؟ مي گفته ايروزه چه به« معين فرض»: 239پرسش

 است.« معين فرض» رمضان ماه يعني ماه يك روزه سال پاسخ: در تمام

 است؟ ايروزه چه« غير معين رضف»: 271پرسش

 فرض» ، قضاي آنقضاء شد رمضان عذر، روزه يا بدون خاطر عذري هپاسخ: اگر ب

 است.« غير معين

 است؟ ايروزه چه« معين واجب»: 270پرسش

 آن بگيرد روزه بايد روزه تاريخ روز يا در فالن فالن نذر كرد كه پاسخ: اگر كسي

 شود.مي« مُعَيَّن واجب»روزها 

 است؟ ايروزه چه« معينغير  جبوا»: 274پرسش

 نذر كرد كه يكي مثالً است« غير معين واجب» غير معين و نذرهاي كفاره پاسخ: روزه

 گيرم.مي خدا روزه روز براي هس شدم موفق در امتحان اگر من

 هستند؟ « سُنَّت» هاييروزه چه: 270پرسش
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در آنها  پيامبر اكرم كه ايامي ولي تنيس كدهمؤ سنت ايروزه ها هيچپاسخ: در روزه

 سنت گرفتن روزه روزهايي اند، در چنيننموده تشويق گرفتن روزه اند يا بهگرفته روزه

 ، يعنيبِيض الحجة، ايام ذي نهم يعني مانند روز عاشورا و تاسوعا، روز عرفه است

 هر ماه. و پانزدهم هم، چهاردهمسيزد

 هستند؟ « مُستَحَب» هاييروزه چه: 272رسشپ

 بعضي اند وليها مستحبروزه بقيه و سنت فرض، واجب هايبر روزه پاسخ: عالوه

ال، شو روز اول دارد مانند: شش بيشتري در آنها ثواب گرفتن روزه روزها هستند كه

 شعبان، روز جمعه، دوشنبه، پنجشنبه،  پانزدهم

 است؟  مكروه روزهايي در چه گرفتن روزه: 272پرسش

 تاسوعا، روز نوروز، روزه يا روز عاشورا بدون گرفتن را روزه يكشنبه پاسخ: فقط

 هستند.  اينها مكروه شوهر همه اجازه بدون زن نفلي

 هستند؟ « امحَرَ» هاييروزه چه: 273پرسش

 است. عيد فطر و عيد اضحي، سه« حرام» گرفتن زهروز رو در پنج سال پاسخ: در تمام

 الحجه(. ذي سيزدهم و و دوازدهم تشريق، )يازدهم روز ايام

 رمضان: روزه
 دارد؟ و فضيلتي ارزش چه مضانر روزه: 277پرسش

 پيامبر اكرم جمله دارد. از آن بسياري و ثواب فضيلت رمضان پاسخ: روزه

 او معاف گذشته گناهان گيرد، تمام را روزه خدا رمضان رضاي براي كه كسي اند:فرموده

نزد  دار، بهروزه بد دهان بوي»است:  ذكر شده چنين ديگري شوند. در حديثمي

 .«تر است!محبوب و گالب مشك پروردگار از بوي
 و من است من مخصوص خداوند فرموده: روزه»مذكور است:  ديگري در حديث

 است.  وارد شده خصوص در اين هم ديگري هاي. فضيلت«دهمرا مي آن خود پاداش
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 است؟ فرض كساني بر چه رمضان روزه: 278پرسش

است.  فرض زن مرد و چه بر هر فرد مسلمان، عاقل، بالغ، چه رمضان پاسخ: روزه

 و شديداً  كند فاسق را ترك عذر آن بدون هك شود و كسيكافر مي آن منكر فرضيت

 براي نيست. ولي اند فرضنشده بالغ كه بر كساني گر چه رمضان شود. روزهگنهكار مي

 شود تا روزه آنها گفته به شدن از بالغ كنند پيش عادت روزه گرفتن به هم كودكان اينكه

 كه هنگامي»پيامبر فرمودند:  كه مذكور است در حديث بگيرند و نماز بخوانند. چنانكه

 سالگي ده به دستور بدهيد تا نماز بخواند و چون وي برسد به سالگي هفت به كودك

توانست،  چند روز كهبگيرد، هر  بتواند روزه . نيز چون«خاطر نماز او را بزنيد رسيد به

 گيرد. روزه

 جايز است؟ روزه نگرفتن ييذرهاع از چه: 279پرسش

 پاسخ:

اگر در سفر  جايز است. ولي نگرفتن سفر است، روزه در حال كه مسافري براي -0

 است. گرفتن، افضل آيد، روزهمين پيش برايش و زحمتي مشقت

 بگيرد، يا خطر ازدياد و بيمار نتواند روزه شخص كه بيماري چنان بيماري، يعني -4

 باشد. وجود داشته اريبيم شدت

 و سالخوردگي ر ضعفبر اث و سال سن نتواند در آن شخص كه و كهولت پيري -0

 گيرد. روزه

 برسد. ضرري وي حمل يا به زن به از روزه كه در صورتي و بارداري حاملگي -2

 .رسدضرر مي بچه بگيرد به وزهدهد و اگر رشير مي اشبچه به كه زني -2

 مرگ انديشه و شدن هالك احتمال شود كه يا تشنه گرسنه چنان بر اثر روزه -3

 باشد. وجود داشته

 جايز نيست. گرفتن روزه هم اسو نف حيض در حال -7
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 : در مورد آن و گواهی ماه يترؤ
 شود؟مي ثابت شرايطي با چه نرمضا ماه رويت: 281پرسش

 براي مردم كه است گذشت، واجب از شعبان روز تمام و نه بيست هاز اينك پاسخ: پس

گذشت،  رجب روز از ماه و نه بيست از اينكه كنند و پس تالش رمضان ماه يترؤ

شود  مشخص خوب شعبان ماه كنند تا حساب تالش شعبان ماه براي كه است مستحب

بگيرند و اگر  روز روزه آن شد، صبح يترؤ رمضان ماه شعبان و نهم بيست اگر در تاريخ

ابر آلود و غبار  نگيرند و اگر مَطلَع بود روزه صاف مَطلَع كه نشد در صورتي رويت ماه

 در جاهاي است نخورند، زيرا ممكن چيزي و ده نه تا حدود ساعت آلود بود، صبح

روز  و نه بيست از گذشت شوند، و اگر پس آگاه د و آنها بعداً باش شده رويت ديگر، ماه

و اگر از  گيرممي رمضان باشد روزه اگر فردا رمضان كه كردن نيت نشد اينگونه رويت ماه

 است. گرفت، مكروه خواهم نفلي باشد روزه شعبان

 تبر است؟مع شهادتي نوع چه انرمض ماه رويت براي: 280پرسش

 يك گواهي رمضان ماه رويت ابر آلود باشد، براي نباشد مثالً صاف« اُفُق»پاسخ: اگر 

زن، آزاد باشد يا غالم.  مرد باشد و چه است، چه قبول نفر با تقوا و راستگو معتبر و قابل

 نيز معتبر است. وي نيست، گواهي ظاهر و نمايان فسقش كه كسي همچنين

 معتبر است؟ شهادتي نوع عيد چه ماه يترؤ براي: 284شپرس

دو مرد  گواهي عيد فطر و عيد اضحي نباشد براي صاف« اُفُق» كه پاسخ: در صورتي

 است. مورد قبول شانگواهي هم مرد و دو زن با تقوا و راستگو معتبر است، نيز يك

آنقدر افراد  اقلو هر دو عيد حد رمضان ماه يترؤ ثبوت باشد براي صاف« مَطلَع»اگر 

 دروغ مقدار افراد به اين نباشد كه و محتمل ظاهر ممكن به بدهند كه بايد شهادت

 شود. حاصل اطمينان ماه يترؤ ثبوت آنان، به گواهي محض به دهند، بلكهمي شهادت

 يا خير؟  است قبول شد قابل ديگر واصل از شهرهاي ماه يتاگر خبر رؤ: 280پرسش
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را  ماه برمه اگر اهل باشد، مثالً  بسيار دور هم شهر و محل آن پاسخ: آري، ولو اينكه

 شود و اينمي بر آنها الزم دادند. روزه گواهي ماه يترؤ به بمبئي نكردند و اهل يترؤ

 باشد، تلگراف شرعي شهادت بر حسب اهيگو كه شرطي خبر معتبر خواهد بود. به

 ندارد. بارياعت

 نشد و ديگر كساني پذيرفته بود شهادتش كرده يترا رؤ ماه كه اگر كسي: 282پرسش

يا  است الزم گرفتن روزه نشد آيا بر خود بيننده گرفته هم بودند و روزه نكرده يترؤ هم

 خير؟

گيرد ولو  روز را روزه آن كه است واجب كرده يترا رؤ ماه كه پاسخ: آري! بر كسي

 تمام روز از رمضان او، سي و شمارش حساب باشد. و اگر طبق رد شده شهادتش اينكه

 روز را هم آن كه است اند بر او الزمگرفته روزه را هم و يكم روز سي مردم بقيه شد ولي

 گيرد. روزه

  روزه: نیت
 يا خير؟ است الزم كردن نيت روزه گرفتن آيا براي: 282پرسش

 تا غروب صادق از صبح طور اتفاقي است، اگر به شرط نيت روزه پاسخ: آري! براي

 بود، چنين را نكرده روزه نيت ورزيد ولي اجتناب و جماع و نوشيدن از خوردن آفتاب

 نيست. حصحي ايروزه

 شود؟ نيتبايد  زماني در چه: 283پرسش

تا  بكند يا در صبح را در شب و سنت نفل هايو روزه رمضان، نذر معين پاسخ: نيت

 جايز است. بكند هم از ظهر نيت پيش

 آفتاب. مثالً  غروب تا هنگام صادق از صبح يعني است مراد از روز، روز شرعي البته

 صورت شش، در اين ساعت آفتاب بود و غروب چهار دميده در ساعت صادق حاگر صب

گيرد و تا قرار مي يازده ساعت در رأس آن نصف كه است بوده ساعت روز چهارده اين
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ا بايد ر و نذر معين قضاء، كفاره روزه شود. و نيتمي صحيح نيت يازده از ساعت پيش

 بكند. صادق از صبح پيش

 كرد؟  بايد نيت چگونه: 287پرسش

 ها را بكند يا فقطروزه همان نيت چه و نفل رمضان، نذر معين، سنت پاسخ: در روزه

و  رمضان روزه جاي به بكند در هر صورت، در رمضان نفل بكند يا نيت مطلق روزه اراده

شود. مي واقع يا نفل سنت جاي روزها به و در باقي نذر معين جاي به نذر معين در روزه

همانها را  بايد روزه طور خاص به و قضاي رمضان نذر غير معين، كفاره روزه در نيت

 كند. نيت

 بشود يا با زبان؟ با قلب نيت: 288پرسش

 هم اگر با زبان است كافي با قلب قصد و اراده است قصد و اراده معناي به پاسخ: نيت

 استكند بهتر  نيت

  روزه: مستحبات
 هستند؟ مستحب چيزهايي چه وزهدر ر: 289پرسش

 پاسخ:

 خوردن.  سحري -0

 كردن.  روزه نيت در شب -4

 سحري از خوردن صادق از صبح پيش كه شرطي به خوردن سحري در آخر شب -0

 شود.  فارغ

 شود. حاصل يقين آفتاب غروب به اينكه به در افطار با توجه تعجيل -2

 و غيره.  گويي از غيبت، دروغ، فحش جستن دوري -2

 خالص.  با آب نبودن افطار با خرما و در صورت -3

 است؟  زماني چه آن و وقت چه يعني سحري: 291پرسش
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 شود و خوردنمي فجر، گفته از طلوع پيش غذا در آخر شب خوردن به پاسخ: سحري

 بخورد.  دو لقمه يكي نداشت غذا هم دارد. اگر اشتهاي بسياري و ثواب سنت سحري

  روزه: مکروهات
 است؟  مكروه چيزهايي چه در روزه: 290پرسش

 پاسخ: 

 فرو نبرد. كه شرطي به و جويدن گذاشتن را در دهان چيزهايي -0

كند، بچشد تا مي تهيه كه از غذايي كه جايز است زن براي چيزي. البته چشيدن -4

 باشد فرو نَبَرد. مواظب نشود، ولي شوهر واقع و غضب مورد خشم

 استنشاق.  در وقت با بيني آب و يا باال بردن مضمضه در وقت كردن غرغره -0

 بسيار، در دهان.  دهان آب كردن جمع -2

 دله. گويي، مجا غيبت، دروغ، فحش -2

 و تشنگي.  اطميناني، گرسنگياظهار بي -3

 صادق.  طور عمد تا بعد از صبح به جنابت تأخير غسل -7

 از خمير دندان.  استفاده -8

 نيستند؟  مكروه در روزه چيزهايي چه: 294پرسش

 پاسخ: 

 از سرمه.  استفاده -0

 ماليدن.  روغن خويش و بدن بر سر و صورت -4

 بدن.  و سرد شدن اطخاطر نش به استحمام -0

 شرعي.  از مسواك استفاده -2

 عطر و ادكلن.  زدن -2

 فراموشي.  و نوشيدن، به خوردن -3
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 قصد و اختيار.  بدون استفراغ -7

 خويش.  دهان آب فرو بردن -8

 و يا دود و غبار در حلق.  مگس اختيار فرو رفتن بدون -9

 آيد. وجود مي به در آن كراهتي نهشود و مي باطل روزه نه موارد ياد شده از تمام

 كند:را فاسد می روزه آنچه
 چه؟  يعني روزه« مُفسِدات»: 290پرسش

شود. و آنها بر فاسد مي : از آنها روزهشود كهمي گفته چيزهايي به« مفسدات»پاسخ: 

 الزم و كفاره يگر قضاءد و از بعضي قضاء واجب فقط بعضي از ارتكاب اند كهدو نوع

 شود.مي

 كنند؟مي را واجب را فاسد و قضاي آن روزه چيزهايي چه: 292پرسش

 پاسخ:

 شد. داده دار چيزيروزه به هاگر با زور و اكرا -0

 فرو رفت. از حلقش آب مضمضه ندر حي بود ولي ياد روزه به -4

 را فرو برد.  آن عمداً  كرد و سپس استفراغ -0

 كرد.  استفراغ عمداً دهان پري ازهاند به -2

 فرو برد.  يا چيز ديگري يا كلوخ سنگ عمداً  -2

آورد و خورد. در  بيرون را با زبان بود آن مانده دندانها باقي در ميان كه غذايي -3

و را فر كرد باز آن بيرون باشد و اگر از دهان نخود يا بزرگتر از آن اندازه به كه صورتي

 باشد يا كوچك.  بزرگ شود. خواهفاسد مي روزه برد در هر صورت

 چكانيد.  در گوش و يا قطره روغن -7

 كرد.  از تنباكو و نسوار استفاده -8

 بر آب كه يرا فرو برد. در صورت بود آن آمده بيرون ها يا دهاناز دندان كه خوني -9



 یم االسالم بر اساس مذهب فقه حنفیتعل 066

 

 باشد. غالب دهان

 شده باطل اششايد روزه اينكه گمان به ا خورد و سپسغذ فراموشي به نخست  -01

 بنوشد.  غذا بخورد يا آب عمداً 

 هنوز آفتاب شد كه معلوم افطار كرد، سپس كرده غروب آفتاب اينكه گمان به  -00

 روز الزم و قضاي آن هفاسد شد روزه موارد ياد شده است. در تمام نكرده غروب

 شود.مي

 شوند؟ مي هر دو الزم قضاء و كفاره صورتهايي در چه: 292سشپر

 پاسخ:

 عنوان به از آن خورد و يا نوشيد كه چيزي عمداً رمضان مبارك ماه روزه در حال -0

 شود.مي استفاده شاطو ن لذت غذا، و يا حصول

 كرد. همخوابي عمداً  -4

 شده باطل اشروزه اينكه گمان به سپس كرد. استفاده كرد و يا از سرمه حجامت -0

 را فاسد كرد. خويش روزه

 برايش و نوشيدن شد، خوردن باطل كسي روزه رمضان مبارك اگر در ماه: 293پرسش

 يا خير؟ جايز است

 خودداري و نوشيدن از خوردن آفتاب تا غروب است الزم پاسخ: جايز نيست، بلكه

يا  گشت بالغ وارد شد يا غير بالغي اشخانه به روز مسافري اگر در طول نكند، همچني

 باقي كه است شد، بر آنها الزم سالم ايشد يا ديوانه بود، پاك و نفاس در حيض كه زني

 كنند. خودداري و نوشيدن خوردنروز را از  مانده

 الزم ها كفارهساير روزه كردن ضان، از باطلرم روزه كردن از باطل عالوه: 297پرسش

 شود يا خير؟مي

 شود.مي واجب رمضان روزه ردنك از باطل فقط پاسخ: كفاره
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 : روزه قضاي
 شود؟ مي الزم قضاي روزه صورتهايي در چه: 298پرسش

 پاسخ:

 را نگرفت.  معين يا واجب فرض عذر روزه بدون -0

 نشد.  روزه گرفتن به موفق بر اثر عذري -4

 را فاسد كرد يا فاسد شد.  روزه بر اثر عذري -0

 شود. مي فرض صورتها، قضاي روزه در اين

 شود؟  بايد گرفته كي قضاي روزه: 299پرسش

 عذر صحيح تأخير بدون ستشود بهتر ا جا آورده زودتر قضاء به پاسخ: هر چه

 نيست.

 جديد فرا رسيد چه ضانبود و رم باقي اشبر ذمه قبلي رمضاناگر قضاي : 311پرسش

 كار كند؟

 جا آورد.  را به قبلي قضاي رمضان سپس را گرفته رمضان پاسخ: روزه

 شود يا با فاصله؟ گرفته پياپي قضاي روزه: 310پرسش

 جايز است. پاسخ: هر دو صورت

 چيست؟  حكمش را فاسد كرد نفلي اگر روزه: 314پرسش

 بر عهده شروع محض به و نماز نفلي نفلي روزه است. چون الزم پاسخ: قضاي آن

 شوند.مي واجب آدمي

 كار كند؟  چه را نداشت قضاي روزه : اگر توانايي310پرسش

را  قضاي روزه توانستنمي بود كه شده پير و ناتوان قدري به كه پاسخ: در صورتي

از قضاء عاجز بود و  بيمار بود كه نبود يا چنان استطاعت احتمال هم بياورد و در آينده

جايز  دادن« فديه»صورتها  شود، در اين حاصل بهبودي در آينده نبود كه هم اين احتمال

 شود. مي
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 ها چقدر است؟ روزه« فديه»: 312پرسش

جو يا خرما  صاع كيلو گرم( يا يك (4/421) گندم صاع هر روز نصف پاسخ: در قبال

و  هر نماز فرض« فِديه»روز بپردازد.  نرخ آنها را به معادل كيلو گرم( يا قيمت 2/2)

 بخواند، بايد با اشاره بتواند نماز را با اشاره كه تا زماني مقدار است. البته همين هم واجب

 شش وقت حال بميرد يا در همان حال بخواند. و در همان نتواند با اشاره بخواند. و وقتي

 شود.مي ساقط اشنماز از عهده حالتي بگذرد، در چنين نماز بر وي

 كسي وي بود و مرد اگر از طرف چند روز باقي روزه كسي اگر بر عهده: 312پرسش

 يا خير؟ گيرد، جايز است روزه

 بدهند جايز است.  فديه اگر وارثان شود. البتهنمي ساقط ميت پاسخ: خير! از عهده

 روزه: كفاره
 چيست؟  روزه كردن باطل كفاره: 313پرسش

 به نيست غالم حاضر كه در حال آزاد كند. البته غالمي يك كه است اين پاسخ: كفاره

 دو ماه اگر توان اينكه گيرد. دوم روزه پياپي دو ماه اينكه بدهد. اول كفاره دو صورت

 هر نفري بخوراند يا به طعام در دو وقت نفر مسكين شصت را ندارد، به پياپي روزه

 را به كفاره را بدهد. و اگر تمام آن معادل كيلو گرم( يا قيمت (4/421گندم ) صاع نصف

 روز هر روز مقدار نصف نفر تا شصت كي داد، جايز نيست. اگر به وقت نفر در يك يك

 را بدهد جايز است. آن يا قيمت صاع

 يا خير؟  بدهد جايز است گندم صاع كمتر از نصف مسكين يك اگر به: 317پرسش

 دادن روز بيشتر از آن يا در يك صاع نفر كمتر از نصف يك به پاسخ: خير! در كفاره

 را بايد داد.  آن يا قيمت گندم صاع هر روز نصف الدر قب جايز نيست. بلكه

 چيست؟  بود، حكمش شده الزم بر كسي چند كفاره رمضان اگر در يك: 318پرسش

 بدهد جايز است.  كفاره يك همه پاسخ: در قبال
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 : اعتكاف

 شود؟ مي گفته چيزي چه به« عتِكَافاِ»: 319پرسش

شود، مي اقامه در آن جماعت كه در مسجدي انسان گويند كه: اين هب« اعتكاف»پاسخ: 

 كند.  قيام قصد عبادت به

 است؟  در مسجد عبادت قيام چگونه: 301پرسش

 خاطر كسب و به كرده سير و تفريح، كارها و مشغوليتها را ترك آدمي پاسخ: چون

 شود. مي حساب عبادت برايش يامق كند، اينمي خدا در مسجد قيام رضاي

 بنشيند؟  در كجا اعتكاف زن: 300پرسش

كرده، در همانجا بماند و  اعتكاف خواند، نيتنماز مي كه خود جايي پاسخ: در خانه

 خاصي جاي نشود و اگر در خانه بيرون محل از آن و غيره عذر مانند وضو، غسل بدون

 را براي مخصوصي بنشيند جاي اعتكاف از اينكه نبود قبل معين نماز خواندن براي

 بنشيند. اعتكاف كند، سپس تعيين اعتكاف

 دارد؟  فوايدي چه اعتكاف: 304پرسش

 جمله:  وجود دارد از آن فوايد بسياري پاسخ: در اعتكاف

خداوند  بادتع رايرا ب خويش و جسم وقت نشيند تماممي اعتكاف كه كسي -0

 كند.مي وقف

 ماند. مي محفوظ دنيوي و شرارتهاي و جدال از جنگ -4

نماز  در اشتياق هميشه معتكف دارد چون نماز جريان ثواب هميشه معتكف براي -0

 برد. سر مي به و جماعت

در  وقت همه كند چونپيدا مي مشابهت با فرشتگان اعتكاف در حال معتكف -2

 چون خدا است ميهمان اعتكاف در حال است. معتكف خداوند مشغول و عبادت بيحتس

 خدا است.  مسجد خانه

 است؟  بر چند نوع اعتكاف: 300پرسش
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 مستحب.  -0 كدهمؤ سنت -4 واجب -0است:  قسم بر سه پاسخ: اعتكاف

 گويند؟ مي اعتكافي چه به واجب اعتكاف: 302پرسش

روز  خاطر خدا سه به نذر كرد كه اگر كسي است. يعني واجب نذري سخ: اعتكافپا

 خاطر خدا دو روز اعتكاف بيانجامد به كارم گفت: اگر فالن بنشيند، يا چنين اعتكاف

 نشينم. مي

 گويند؟ مي اعتكافي چه به كدهمؤ سنت اعتكاف: 302پرسش

 رمضان بيستم آفتاب است. از غروب كدهمؤ سنت رمضان آخر ماه دهه پاسخ: اعتكاف

اگر  است. يعني كفايه سنت اعتكاف يابد. اينمي عيد پايان ماه يتشود و با رؤآغاز مي

 مردم نشد تمام معتكف نفر هم شود و اگر يكمي ساقط همه شود از ذمه نفر معتكف يك

  هستند. ولمسؤ محله آن

 است؟ اعتكاف كدام مستحب تكافاع: 303پرسش

و در  است مستحب اعتكافي هر نوع كدهمؤ و سنت واجب از اعتكاف پاسخ: عالوه

 جايز است. اعتكاف هم سال ياما تمام

 وجود دارد؟ شرايطي چه اعتكاف صحت براي: 307پرسش

 پاسخ:

 گفتن.  و ديني خوب هايحرف -0

 و نفاس.  از جنابت، حيض بودن پاك -4

 بودن.  عاقل -0

 كردن.  نيت -2

 نشستن.  در مسجد اعتكاف -2

 است.  شرط هم واجب، روزه اعتكاف اند و برايالزم اعتكافي هر نوع موارد براي اين

  اعتکاف: مستحبات
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 است؟  مستحب چيزهايي چه در اعتكاف: 308پرسش

 پاسخ:

 گفتن.  ينيو د خوب هايسخن -0

 قرآن.  تالوت -4

 درود خواندن.  -0

 ديني.  مسايل و تعلم تعليم -2

 و پند و اندرز.  موعظه بيان -2

 نشستن.  اعتكاف در مسجد جامع -3

  اعتکاف: اوقات
 چند روز است؟  اعتكاف مدت حداقل: 309پرسش

روز  يك آن مدت لذا حداقل است شرط هم روزه واجب اعتكاف براي پاسخ: چون

 نخواهد بود.  صحيح شب اعتكاف روز يا فقط كمتر از يك است. لذا نذر اعتكاف

 وقتي نفل اعتكاف است. براي رمضان مبارك اخير ماه كده، دههمؤ سنت اعتكاف وقت

 عتكافا يا بيشتر و يا كمتر نيت دو ساعت يكي طور نفل تواند به نمي نيست. يعني تعيين

 به بسياري روز ثواب كند، در شبانه اعتكاف مسجد اگر نيت به شدن داخل كند. در وقت

 خواهد رسيد. وي

  جايز است: در اعتکاف كه كارهايی
 جايز است؟  كارهايي چه براي معتكف آمدن بيرون: 341پرسش

 پاسخ:

  و غايط. بول براي -0

  فرضي. غسل -4
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 رسد و پيشمسجد مي به كه يا در وقتي آفتاب زوال محض به از جمعهنم براي -0

 بخواند.  سنت بتواند چهار ركعت از خطبه

 گفتن.  و اذان رفتن از مسجد بيرون اذان براي -2

 تواند برود؟ مقدار دور مي تا چه و غايط بول براي: 340پرسش

 وي به يكي دارد كه اگر دو خانه باشد. البته هم دور ولو اينكه خويش پاسخ: تا خانه

 برود.  نزديك خانه همان به كه است دور الزم و ديگري است نزديك

 يا خير؟  جايز است در نماز جنازه شركت براي معتكف رفتن بيرون: 344پرسش

جايز  رفت خواهم بيرون ازهنماز جن براي بود كه كرده نيت اعتكاف پاسخ: اگر هنگام

 جايز نيست.  و گرنه است

 در مسجد جايزاند؟  كارهايي از امور مذكور چه عالوه: 340پرسش

بر  باشد، مشروط مورد لزوم كه چيزي پاسخ: خوردن، نوشيدن، خوابيدن، خريداري

 كاال را در مسجد حاضر نكنند، انعقاد عقد نكاح.  اينكه

 كند:می را فاسد و يا مکروه کافاعت آنچه
 اند؟ مكروه در اعتكاف چيزهايي چه: 342پرسش

 پاسخ:

 پنداشتن. را عبادت خاموشي اينو  مطلق خاموشي -0

 و حرفهاي مجادلهو  آنها، جنگ و خريد و فروش در مسجد آوردن كاال و وسايل -4

 گفتن. بيهوده

 شود؟فاسد مي چيزهايي از چه فاعتكا: 342پرسش

 پاسخ:

 .رفتن از مسجد بيرون يا سهواً  عذر عمداً بدون -0

 اعتكاف. در حال جماع -4
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 كردن.  درنگ از حد ضرورت و بيش رفتن بيرون خاطر عذري به -0

فاسد  موارد اعتكاف اين رفتن. در تمام از مسجد بيرون يا ترس خاطر بيماري به -2

 شود. مي

 يا خير؟  است الزم فاسد شود قضاي آن افاگر اعتك: 343پرسش

 واجب و نفل سنت و قضاي اعتكاف است واجب، واجب پاسخ: قضاي اعتكاف

 نيست. 

 نذر: 

 است؟  چگونه كردن« نَذر»: 347پرسش

 شود. مي واجب آن و انجام پاسخ: جايز است

 است؟  واجب هر نذري آيا انجام: 348پرسش

 واجب آن جا آوردن شود، به فراهم آن نباشد و شرايط شرع خالف كه ريپاسخ: نذ

 آن، جايز نيست. جا آوردن شد بهبا مخالف با شرع كه و نذري است

 وجود دارد؟  شرايطي چه« نَذر» صحت براي: 349پرسش

 پاسخ: 

خاطر  شود به حل مشكل اگر فالنبگويد:  باشد، مانند اينكه عبادتي انجام به« نَذر» -0

يا  خورانممي طعام قدر مسكين اين يا به گيرممي يا روزه خوانمنماز مي خدا دو ركعت

 .كنممي صدقه قدر پول اين

 نذر صحيح نباشد و گرنه خارج وي و توان است، از قدرت نذر كرده را كه چيزي -4

كنم. مي را صدقه فالني مغازه بيانجامد اجناس كارم بگويد: اگر فالن اينكه شود، مثلنمي

از  آن كردن و صدقه نيست او داخل در ملك ديگران مال چون نيست نذر صحيح اين

 بزرگتر نوشته تابهايدر ك نذر وجود دارد كه براي هم ديگري است. شرايط خارج توانش

 است. شده

 دارد؟  حكمي چه و صالحي عالم يا ديگر شخص پيامبر يا امام نذر براي: 301پرسش
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 نوع نذر يك است. چون حرام ديگران براي خداوند جايز است براي پاسخ: نذر فقط

 را ندارد.  عبادت و شايستگي جز خداوند استحقاق به كس و هيچ است عبادت

  اسالم: مهم از فرايض يكي زكات

 شود؟ مي گفته چيزي چه به« زكات»: 300پرسش

دستور  بر حسب شود، كهمي گفته از مال مخصوص سهم آن به« زكات»پاسخ: 

در آوريم. نماز و  فقرا، و مستمندان نموده، در ملك بيرون خويش را از مال خداوند، آن

 است. مالي عبادت هستند و زكات بدني عبادت روزه

 يا واجب؟ است فرض زكات: 304پرسش

 آن و از فرمايشات قرآن از دستورهاي آن است. فرضيت فرض پاسخ: زكات

از  كه و كسي باشد كافر است آن منكر فرضيت كه است. كسي شده ثابت حضرت

 است.  كند، فاسق خودداري اداي آن

 وجود دارد؟  شرايطي چه اتزك شدن فرض براي: 300پرسش

 بودن، اضافه نصاب بودن، مالك بودن، بالغ بودن، آزاد بودن، عاقل پاسخ: مسلمان

و بدهكار  مقروض ولي هست نصاب اگر مالك و قرضها. پس از مايحتاج نصاب بودن

 شود.  نمي صورتها نيز فرض نماند، در اين باقي مالي برايش يا تا آخر سال است

 زكات: و مال نِصاب
 است؟  فرض زكات مالهايي در چه: 302پرسش

 است.  فرض زكات تجارت مال پاسخ: در نقره، طال و هر نوع

 يا چيز ديگر؟  دو است آن سكه از طال و نقره هدف: 302پرسش

: سكه، زيور . ماننداست فرض در آن باشد زكات از طال و نقره كه پاسخ: هر چيزي

 و غيره. آالت، ظروف

 يا خير؟  است فرض در جواهرات، زكات: 303پرسش
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و  كسب پاسخ: اگر براي كسب و تجارت باشند زكات فرض است، و اگر براي

  باشند. داشته زيادي و بهاي ارزش نيست. ولو اينكه فرض نباشند، زكات تجارت
و  باشد يا مغازه از حد نصاب بيش و غيره آلومينيوم، مس ظروف نزد كسي نيز اگر به

بر طال و نقره،  يا عالوه شده داده كرايه بيشتر باشد و به از نصاب باشد كه داشته منزلي

 الزم از اينها زكات يك نيستند، در هيچ تجارت براي دارد كه ديگري و وسايل اسباب

 شود.نمي

 ها رسميتشود و از نظر دولتمي كاغذ چاپ صورت به كه در اسكناسي: 307پرسش

 يا خير؟  است فرض و اعتبار دارد، زكات

 است.  فرض باشد زكات قدر نصاب اگر به ،پاسخ: آري

از  هيچيك كه موجود است نقره طال و مقداري مقداري نزد كسي اگر به: 308پرسش

 يا خير؟  است فرض در آنها زكات نيست نصاب اندازه دو به آن

 طال معادله با قيمت نقره و يا قيمت نقره طال با قيمت مذكور قيمت پاسخ: در صورت

و  است الزم برسد، زكات نصاب اندازه دو به از آن يكي شود، اگر قيمتمي و سنجيده

 نيست.  اگر نرسد الزم

 قيمت اگر با نقره كه طال موجود است مثقال يا شش پنج نزد كسياگر در : 309پرسش

باشد در نزد او  از نقره كه غير از طال ديگر چيزي شود وليمي كامل نقره شوند نصاب

 است؟  فرض زكات صورت آيا در اين موجود نيست

 نيست. فرض زكات ذكر شده صورتپاسخ: در 

 چيست؟  تجارت مال از هدف: 321پرسش

 مال»را  باشد آن منفعت آوردن و بدست خريد و فروش براي كه پاسخ: هر مالي

 و غيره. باشد يا جو يا خرما يا كفش گندم نامند چهمي« تجارت

 شود؟ مي گفته چيزي چه به« نِصاب»: 320پرسش
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 و معيني مقدار خاص ر شرعياست، از نظ فرض در آن زكات كه پاسخ: در هر مالي

شود. مي فرض زكات مقدار برسد، آنگاه آن به چون كه است شده در نظر گرفته آن براي

 شود. مي گفته« نصاب» مقدار معين آن به

 چقدر است؟  نقره نصاب: 324پرسش

 باشد(. نقره مي گرام 304/02)معادل درهم 411نقره پاسخ: نصاب

 شود؟ چقدر مي نقره درهم دويست زكات: 320رسشپ

 آن.  معادل يا قيمت درهم پنج يعني آن چهلم پاسخ: يك

 طال چقدر است؟  نصاب: 322پرسش

 يا قيمت مثقال طال، نصف مثقال و از بيست است مثقال طال بيست پاسخ: نصاب

 بدهد.  را زكات آن معادل

 چقدر است؟ تجارت اموال نصاب: 322پرسش

 طال يا نقره با نصاب شوند آنگاه يا طال قيمت بايد با نقره تجارت پاسخ: اموال

 شود. مي در آنها الزم نصاب همان طبق شوند و زكاتمي سنجيده

  زكات: اداي چگونگی
 است؟  چگونه اداي زكات صحيح روش 323:پرسش

داد و در  تحويل يا مستحقين فقرا و مساكين خاطر خدا به را بايد به زكات پاسخ: مال

 در آورد.  آنان ملك

 فقرا لوازمي راياگر ب جايز نيست. البته و مزد كسي حقوق پرداخت زكات از مال

 از طرف كه )كسي عامل شود جايز است. نيز براي تقسيم آنان ميانو در خريداري

 وي قدر مايحتاج است(. به مقرر گرديده زكات اموال مأمور گردآوري اسالمي حكومت

 جايز است.  دادن زكات از مال

 بايد اداء كرد؟  موقعي را در چه زكات: 327پرسش
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اداء  بايد زكات بگذرد، بالفاصله زكات مال بر نصاب تمام سال يك كه پاسخ: هنگامي

 نيست.  صحيح ر اداي زكاتشود و تأخير د

 يا خير؟  جايز است سال، اداي زكات شدن از تمام پيش: 328پرسش

 بود جايز است.  مقدار نصاب پاسخ: اگر مالك

 است؟  الزامي اداي زكات در وقت آيا نيت: 329پرسش

 خويش الرا از ساير امو زكات مال كه يا در وقتي اداي زكات در وقت ،پاسخ: آري

 قصد و اراده هستند. اگر بدون زكات اينها مال كند كه: نيت چنين است كند، الزمجدا مي

اداء  كند، زكاتش ابحس زكات جاي را به آن بدهد و سپس و يا پولي مال كسي به زكات

 نخواهد شد.

 مال شود، اين اعالم كه است شود، الزممي داده زكات كه كسي آيا به: 321پرسش

 است؟ زكات

طور  به فقرا و مساكين اطفال يا به طور جايزه اگر به ندارد، بلكه لزومي ،پاسخ: خير

 شود.اداء مي شود نيز زكات ادهدر روز عيد د هديه

 ضايع هايشبود و مال نداده زكات سال از گذشتن پس كه در صورتي: 320پرسش

 چيست؟ د، حكمششدن

 شود.مي ساقط شااز ذمه پاسخ: زكات

 اشز عهدها كرد، زكات را صدقه اموالش تمام سال از گذشت اگر پس: 324پرسش

 شود يا خير؟مي ساقط

 گردد. مي ساقط اشاز ذمه مذكور زكات پاسخ: آري، در صورت

 را صدقه يا آن گشت ضايع لشاز ما سال، مقداري از گذشتن اگر پس: 320پرسش

 ؟چيست كرد حكمش

شود و مي ساقط آن زكات است كرده يا صدقه شده ضايع كه از مال پاسخ: هر مقداري

 را بايد بدهد.  مانده باقي زكات
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 آن؟  اعتبار دارد يا قيمت نقره ادا كرد وزن را با نقره نقره : اگر زكات322پرسش

 از گذشت باشد پس داشته كيلو نقره يك اگر كسي اعتبار دارد. مثالً آن وزنپاسخ: 

را بدهد يا  نقره گرم 42قيمت  كه بدهد. حاال مختار است زكات نقره گرام 42سال يك

 باشد.  گرم 42وزن به كه اينقره قطعه

كمتر باشد، از  نقره گرام 42معمول  از قيمت و ارزش از نظر قيمت نقره اگر قطعه ولي

 . (0)شود اداء نمي زكات قيمت آن دادن

 تواند زكاتديگر مي چيزيآن،  جاي بود، به الزم بر وي نقره : اگر زكات322پرسش

 بدهد؟

 تواند بدهد.مي را چيز ديگري نآ معادل پاسخ: آري، قيمت

  زكات: مصارف
 چيست؟ « زَكات مَصارِفِ»ز ا هدف: 323پرسش

« زكات مَصرَفِ »باشد،  را داشته گرفتن زكات استحقاق شرعاً  كه كسي پاسخ: به

 گويند.مي

 هستند؟  كساني چه« زكات مصارف»: 327پرسش

 باشند: زير مي شرح به زكات پاسخ: در عصر حاضر مصارف

 نيستند.  نصاب مالك هستند، ولي اندكي و وسايل مال داراي كه كساني فقرا يعني -0

 ندارند. چيزي هيچ كه ، كسانيمساكين -4

در  خويش، مالي هاياز اداي بدهي پس اند چنانكهمقروض كه بدهكاران، كساني -0

 ماند. نمي باقي برايشان نصابحد 

 بگيرند.  زكاتتوانند نياز مي اند. در حد رفعدست سفر تهي در حال مسافران، كه -2

 يا خير؟  جايز است علميه هايو حوزه ديني مدارس به زكات دادن: 328پرسش

                                           
 گيرد.قرار مي اوليه نصاب روز برايش نرخ به نقره گرم 304/02قيمت يعني -0
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 به كه هدف با اين مدارس مسئولين و به ديني علوم طالب به زكات پاسخ: آري، دادن

 برسانند، جايز است. طالب مصرف

 ت؟ جايز نيس دادن زكات كساني چه به: 329پرسش

 جايز نيست:  دادن زكات افراد ذيل پاسخ: به

 نصاب، مالي و يا برابر با يك است فرض بر خودش زكات و ثروتمند كه غني به -0

 ظروف در نزد كسي زايد است، مثالً  وي اساسي از مايحتاج كه در نزد او موجود است

 جايز نيست. گرچه زكات گرفتن وي موجود است، براي نصاب يك قيمت معادل اضافي

 شود.نمي الزم ظرفها زكات آن در خود

عبدالمطلب،  بن حارث حضرت فرزندان هاشمو مراد از بني هاشمسيد و بني به -4

 باشند. مي علي عباس، حضرت عقيل، حضرت جعفر، حضرت حضرت

 پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، هر چند باال روند.  -0

 باشند. تر قرار داشتهچند پايينفرزند، نوه، هر  -2

 بدهند.  توانند زكات يكديگر نمي به و شوهر هم زن -2

 كفار و مشركان. -3

 اغنياء و ثروتمندان. غير بالغ فرزندان -7

 جايز است؟ مواردي در چه زكات مصرف: 331پرسش

 باشد مانند:  هوجود نداشت و تصرفي ملكي استحقاق كه پاسخ: در مواردي

 براي مساجد، مدارس، خريد لوازم ميت، ساختن ميت، اداي قرض و دفن كفن

 و غيره. پل، حفر چاه جد، ساختنمس

 اجاره را به دارد، يا آن سكونت در آن دارد كه منزل باب يك اگر كسي: 330پرسش

 جايز است زكات دادن شخصي چنين هندارد، ب درآمدي ديگر منبع جز آن و به است داده

 يا خير؟

 اضافه كه هنگامي باشد البتهمي وي اساسي جزو نيازهاي منزل پاسخ: جايز است. چون
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 زكات برسد، گرفتن در حد نصاب آن قيمت باشد كه داشته اساسي، كااليي بر نيازهاي

 شود.نمي جايز وي براي

شد،  داده زكات وي شد و به داده تشخيص زكات مستحق اگر شخصي: 334پرسش

 است. در چنين نبوده زكات يا مستحق سيد يا ثروتمند بوده كه گشت معلوم سپس

 يا خير؟ ادا شده زكات صورتي

 نيست. واجب و اداي آن، دوباره است پاسخ: آري! اداء شده

 بهتر است؟ اتزك دادن كساني هچ به: 330پرسش

مانند: برادر، خواهر، برادرزاده،  خويش و نزديكان خويشاوندان به پاسخ: نخست

نيازمند و  كه شرطي به خواهرزاده، عمو، عمه، خاله، دايي، پدر زن، برادر زن، داماد و غيره

 ز آنها بها اجر و مزد بسيار دارد. پس كساني چنين به زكات باشند. دادن زكات مستحق

 بيشتري ديني نفع كه جايي به باشند. سپس مستحق كه خويش شهريهاي يا هم همسايه

 .و غيره ديني علوم در آنجا وجود دارد مانند: مدارس، طالب

 فطر:  صدقه

 گويند؟مي چيزي چه به« فطر هصدق»: 332پرسش

 خويش است. خداوند بر بندگان نگرفتن زهو يا رو خوردن روزه معناي پاسخ: فطر به

افطار از  در مقابل رمضان مبارك ماه يافتن از پايان پس كه است مقرر فرموده ايصدقه

 آن كرد. و به را پرداخت بايد آن از خداوند متعال سپاسگزاري عنوان به رمضان روزه

فطار از ا و خوشي ذوق خاطر همان را به ز رمضانروز بعد ا گويند. اولينمي« فطر صدقه»

 نامند.روزه، عيد فطر مي

 شود؟ مي واجب كساني بر چه« فطر صدقه»: 332پرسش

 است.  فطر واجب باشد، صدقه مقدار نصاب مالك آزاد كه پاسخ: بر هر مسلمان

 يا خير؟ است زكات نصاب همان فطر صدقه نصاب: 333پرسش
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 موجود است فرق فطر اين صدقه و نصاب زكات در نصاب است. البته پاسخ: يكي

 وجوب ، و براياست الزامي تجارت وجود نقره، طال يا مال زكات فرضيت براي كه:

 فطر قيمت صدقه در نصاب مالي ندارند. و هر نوع چيز خصوصيتي سه فطر اين صدقه

بر  بودن اضافه آيد. ولي دست به كامل نصاب شود تا يكمي اضافه آن و به گزاري

 است.  شرط در هر دو نصاب و وام اساسي نيازهاي

روز  بر نياز و استفاده اضافه خانگي و لوازم يا ظروف هاييلباس اگر نزد كسي پس

 از نيازهاي بود كه وسايلي و يا ديگر اسباب خالي منزلي وجود داشت، يا داراي مره

 مالي رسيد، در چنينمي از آن يا بيش آنها در حد نصاب بودند و قيمت اضافه وي اساسي

 سال يك فطر گذشت صدقه است. در نصاب فطر واجب صدقه ولي نيست فرض زكات

 است.  فطر واجب شود، صدقه نصاب روز مالك يك اگر در همان بلكه نيست الزم

 شود؟ بايد داده كساني چه طرففطر از  صدقه: 337پرسش

 و فرزندان خويش از طرف كه است باشد الزم نصاب مالك كه پاسخ: بر هر كسي

داشتند،  و سرمايه مال غير بالغ، خودشان اگر فرزندان فطر بدهد. ولي صدقه خويش نابالغ

 شود. فطر داده صدقه خودشان لاز اموا

 يا خير؟  است الزم فطر بر وي صدقه است نگرفته روزه كه كسي: 338پرسش

 است. باشد الزم نصاب مالك كه در صورتي ،پاسخ: آري

 شود؟آغاز مي زماني فطر چه قهصد وجوب : وقت339پرسش

شود. لذا هر مي شروع آن وجوب روز عيد فطر وقت صادق صبح از طلوع پاسخ: پس

است. و  نشده فطر بر او الزم روز عيد بميرد، صدقه صادق از صبح پيش كه كسي

 شود.  فطر داده او بايد صدقه متولد شود، از طرف صادق از صبح پيش كه فرزندي

 ؟ يا خير جايز است رمضان از روز عيد در ماه فطر پيش : اداي صدقه371پرسش

 پاسخ: جايز است.

 است؟  فطر چگونه اداي صدقه روش بهترين: 370پرسش
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فطر  صدقه كه است مستحب رفت مصلي طرف به از اينكه پاسخ: در روز عيد پيش

از  است را اداء نكرده آن كه اداء شود و اگر بعد از نماز اداء كرد جايز است. و تا وقتي

 د.شونمي ساقط اشذمه

 چيست؟  آن فطر چقدر و نوع مقدار صدقه: 374پرسش

، خرما جو صاع كيلوگرم( و يا يك (4/421گندم ) صاع فطر نصف پاسخ: مقدار صدقه

 است. آن معادل يا قيمت

چند نفر  ميان ينكهداد و يا ا توانفقير مي يك نفر را به فطر يك صدقه: 370پرسش

 شود؟ تقسيم

شود  نفر داده يك فطر چند نفر به يا چند فقير جايز است. و اگر صدقه يك بهپاسخ: 

 نيز جايز است.

 شود؟ داده كساني چه بايد به فطر صدقه: 372پرسش

 كه كساني باشند و بهمي زكات مستحق هستند كه فطر كساني صدقه پاسخ: مستحق

 جايز نيست. فطر صدقه تند، دادننيس زكات مستحق

فطر  يا صدقه اتتوانند زكمي است فطر واجب بر آنها صدقه كه كساني: 372پرسش

 بگيرند يا خير؟

 آنها جايز نيست. براي واجب قهصد هيچگونه پاسخ: خير، گرفتن

 11/  6/  77شنبه روز سه 8در ساعت  اإلسالم تعلیم ترجمه

 رسید نپايا به ه 1812صفر  37برابر با

 هلل. فاحلمد
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 هوامش:

 نوشته« اْلواطرُنزهة» كتاب موالنا به درخشان بيشتر از سيماي آگاهي براي -0

 ندوي استاد سيد أبوالحسن ،و دانشمند معاصر هند پدر نويسنده اللكنوي عبدالحي عالمه

 شود. اهلل مراجعه رحمه

  مترجم -ربعسانتيمتر م با شش مساوي درهم يك مساحت -4

 گويد: شاعر مي چنانكه -0

 ولي كند نامشمي كار شيطان
 

  بر ولي لعنت اينست گر ولي 
 

 گيرد.قرار مي اوليه نصاب روز برايش نرخ به نقره گرم 304/02قيمت يعني -8


